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SPRAWozdAnIA

Mgr Anna Grygorowicz
Gdańsk – GUMed

XXXIII KONFERENCja PROBLEMOWa 
BIBLIOTEK MEDYCZNYCH, 

CzylI GDAńSK-SoPot Po RAz CzWARty 

Jedną z wielu płaszczyzn współpracy środowiska skupionego wokół bibliotek 
o profilu medycznym są odbywające się od lat coroczne ogólnopolskie konferencje 
problemowe.

W dniach 7-9 września 2015 roku Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego była gospodarzem. XXXIII Konferencji, której hasłem było Biblioteka 
naukowa w morzu informacji, potrzeb i możliwości, goszcząc jej uczestników w salach 
konferencyjnych Hotelu Mera Spa w Sopocie. Patronat nad Konferencją objęli: rektor 
GUMed, prof. Janusz Moryś, oraz prorektor ds. nauki naszej Uczelni, prof. Tomasz 
Bączek. W Konferencji uczestniczyło 96 osób. Byli to bibliotekarze z medycznych 
ośrodków akademickich oraz instytutów naukowych z całej Polski, przedstawiciele bi-
bliotek uczelnianych Trójmiasta oraz reprezentanci firm współpracujących na co dzień 
z naszym środowiskiem. Konferencję poprzedziło spotkanie robocze Konferencji Dy-
rektorów Bibliotek Akademickich Uczelni Medycznych, na którym omawiano bieżące  
problemy pojawiające się w trakcie realizacji wspólnych zadań.

Konferencję uroczyście otworzył prof. Tomasz Bączek, który w życzliwych słowach 
podkreślił znaczenie pracy bibliotekarzy, troszczących się o zachowanie dziedzictwa 
kulturowego, utrwalonego na kartach książek, poprzez organizację i zapewnienie do-
stępu do zasobów dorobku kultury i nauki, w tym także tego z obszaru medycyny.

Zanim przystąpiono do właściwych obrad uczestnicy wysłuchali prezentacji dr hab. 
Jerzy Jankau z Kliniki Chirurgii Plastycznej GUMed, który przybliżył temat Sztuka 
anatomii, czyli co mówią obrazy, ukazując oraz objaśniając, jakie niezwykłe tajemnice 
w dziełach malarskich może odkryć wytrawne oko lekarza. 
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Pierwsza z siedmiu sesji była poświęcona wielokulturowości w polskich biblio-
tekach medycznych. W jej ramach zostały przedstawione wyniki wieloośrodkowych 
badań ankietowych studentów English Division korzystających z bibliotek polskich 
uczelni medycznych. Wybrzmiał także głos byłego studenta ED GUMed, aktywnie 
działającego w samorządzie studenckim, przedstawiający punkt widzenia tej grupy na 
relacje ze studentami polskimi. Uzupełnieniem tej tematyki było przedstawienie po-
strzegania studentów zagranicznych przez studentów polskich i bibliotekarzy GUMed. 
We wszystkich wystąpieniach wskazano z jednej strony na trudności w relacjach po-
między obiema grupami studentów, ale także formułowano propozycje konkretnych 
działań naprawczych, które mogłyby pomóc we wzajemnym zrozumieniu i niwelowa-
niu istniejących problemów. 

Druga sesja koncentrowała się wokół zagadnień prawnych. Analizowano sytu-
ację dyplomowanych bibliotekarzy w bibliotekach uczelni medycznych oraz wybrane 
aspekty prawa autorskiego.

W kolejnej trzeciej sesji, która odbyła się rano w drugim dniu obrad, pojawiły się 
zagadnienia związane z procesami projakościowymi w polskich bibliotekach medycz-
nych, takimi jak ocena pracowników, czy też procedury związane z ewaluacją jakości 
kształcenia.

Otwieranie nauki, to tytuł sesji czwartej. W jej ramach prelegenci poruszyli zagro-
żenia z jakimi mogą się spotkać naukowcy publikujący w ramach ruchu Open Access, 
w związku z pojawieniem się tzw. drapieżnych wydawców. Wskazano także na inne 
niekorzystne zjawiska wynikające z cyberprzestępczości w obszarze nauki, takie jak 
kradzieże tożsamości, upublicznianie fałszywych wyników badań, czy zapraszanie na 
nieistniejące konferencje.

W ramach kolejnego bloku tematycznego omawiane były problemy wynikające 
z zaangażowania bibliotek medycznych we współpracę z systemem Pol-on, w tym 
szczególnie w obowiązek przekazywania danych bibliograficznych do Polskiej Biblio-
grafii Naukowej. 

Przedostatnia sesja szósta, która odbyła się już w ostatnim dniu Konferencji podej-
mowała zagadnienia związane z tworzeniem i udostępnianiem przez biblioteki me-
dyczne zasobów informacji w sieci, w aspekcie zachowywania odpowiednich stan-
dardów ich prezentowania, a także wykorzystania serwisów społecznościowych, jako 
kanału komunikacji z użytkownikiem. Ostatni blok tematyczny dotyczył sposobów 
gromadzenia danych statycznych obrazujących funkcjonowanie Bibliotek. Zwrócono 
także uwagę na stale  rosnące obciążenie bibliotekarzy obowiązkiem wprowadzania 
danych do różnego typu systemów je gromadzących, zarówno na poziomie uczelni, 
jaki i w skali kraju. 

Obradom przewodniczyli: Danuta Dąbrowska-Charytoniuk, Białystok – UM; 
Krzysztof Nierzwicki, Toruń – UMK; Dagmara Budek, Szczecin – PUM; Ewa Nowak, 
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Katowice – SUM; Renata Birska, Lublin – UM; Irmina Utrata, Warszawa – WUM; 
Renata Sławińska, Wrocław – UM; Ryszrad Żmuda, Łódź – UM; Anna Uryga. Kraków 
– UJ; Roma Hajduk, Poznań – UM.

W ramach Konferencji został ogłoszony konkurs na najlepsze wystąpienie. Głosa-
mi jej uczestników zwyciężył mgr Piotr Krajewski z BG GUMed, który przedstawił, 
przygotowany wspólnie z Mirosławą Modrzewską, referat pt. Ciemna strona Open Ac-
cess – naukowcy w szponach drapieżnych wydawców, natomiast wyróżnienie otrzymał 
mgr Jacek Głębocki z firmy Splendor za prezentację dotyczącą zmian wprowadzanych 
przez operatora PBN i ich konsekwencji dla bibliotek transferujących tam dane o pu-
blikacjach naukowych. 

Wystąpieniom towarzyszyła dyskusja, która toczyła się nie tylko na sali obrad 
i w kuluarach, ale także po obradach w czasie wolnym. W ramach programu uzupełnia-
jącego uczestnicy obrad zwiedzili Europejskie Centrum Solidarności oraz  ekspozycję 
stałą prezentującą historię ruchu Solidarność. Odbyła się również wycieczka do Oliwy, 
połączona ze zwiedzaniem Archikatedry Oliwskiej, koncertem organowym i spacerem 
po Parku Oliwskim. Wieczorami zaś towarzyszyły nam ogniste tanga i piosenka fran-
cuska.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w Konferencji i mamy 
nadzieję, że to spotkanie przyniosło wiele inspiracji zawodowych, stało się okazją do 
wymiany doświadczeń, ciekawych rozmów oraz do nawiązania nowych kontaktów.
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