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xxxIV KONFERENCja PROBLEMOWa BIBLIOTEK MEDYCZNYCH 
„BIBlIoteKA PRzySzłośCI” BIAłyStoK 29.06- 1.07. 2016

„Biblioteka przyszłości” była tematem przewodnim XXXIV Konferencji Proble-
mowej Bibliotek Medycznych, która odbyła się w dniach 29 czerwca – 1 lipca 2016 
r. w Pałacu Branickich, siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Patronat 
nad  konferencją objął rektor UMB, prof. dr  hab. Jacek Nikliński, dokonał również jej 
otwarcia. 

W Konferencji wzięło udział 108 osób. Najliczniej reprezentowane  były krajo-
we biblioteki medyczne. Wśród uczestników byli również  przedstawiciele bibliotek 
politechnicznych, uniwersyteckich, ekonomicznych. Gościliśmy również koleżanki 
i kolegów z Wielkiej Brytanii oraz Białorusi. Liczną reprezentację stanowili wydawcy 
idystrybutorzy źródeł naukowych i technologii informatycznych. Miło nam było go-
ścić emerytowanych dyrektorów bibliotek medycznych. 

W wykładzie  inauguracyjnym „Lampka wina na zdrowie”  prof. Włodzimierz 
Buczko przedstawił wyniki badań na temat prozdrowotnych  właściwości  różnych 
gatunków win. 

Pierwszy dzień Konferencji zdominowały tematy  związane z oceną parametrycz-
ną. Prelegenci  przedstawili , jak rozwijają bazy bibliografii publikacji pracowników  
swoich instytucji, aby dostosować się do  wymogów  wynikających  z rozporządzeń  
MNiSW  dotyczących parametryzacji oraz  obowiązku systematycznego zasilania  da-
nymi  bazy PBN. Ocena parametryczna  stała się również najbardziej gorącym tematem 
rozmów  kuluarowych. 

W drugim dniu Konferencji  odbyły się dwie sesje. Poranna  dotyczyła roli bazy 
NUKAT.  Przedstawiono zasady współpracy oraz korzyści wynikające z  integracji ka-
talogu lokalnego z bazą NUKAT. Open Access to temat  trzeciej   sesji, w której wystą-
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piło czterech prelegentów. Uczestnicy  poznali   dobre praktyki w zakresie wspierania 
otwartego dostępu do treści naukowych realizowane  przez Bibliotekę  Uniwersytecką 
w Utrechcie.  Podjęto próbę  opisania istniejących repozytoriów w kraju i za granicą. 
Zwrócono uwagę na problemy prawne  przy wdrażaniu otwartego dostępu i zakładaniu  
repozytoriów. Przedstawiono również możliwości deponowania prac w już istnieją-
cych  bazach repozytoryjnych, które nastawione są na agregowanie danych z różnych 
instytucji. Podzielono się spostrzeżeniami  na temat postaw młodych  naukowców 
w zakresie deponowania prac  w  otwartym dostępie.

W ramach czwartej sesji, uczestnicy zostali zapoznani z założeniami projektu reali-
zowanego w Hampshire Healthcare Library Services w Wielkiej Brytanii, mającego na 
celu  podniesienie jakości usług. W programie położono duży nacisk na doskonalenie 
personelu  bibliotecznego. Trzymamy kciuki  za  pomyślną realizację przedsięwzię-
cia. 

Ponadto przedstawiono  nowy model współpracy biblioteki z jednostkami uczel-
nianymi w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Centrum Informacyjno-Biblioteczne 
wraz z Archiwum, Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Biuro Nauki , Stra-
tegii i Rozwoju wchodzą w skład  Strefy Wiedzy i Innowacji Uniwersytetu Medycz-
nego w Łodzi.  Zakłada się, że pracownicy biblioteki oprócz obsługi użytkowników 
będą aktywnie wspierać i uczestniczyć w projektach innych jednostek Uniwersytetu, 
a doświadczenie działów wchodzących w skład Strefy wzbogaci ofertę usług biblio-
tecznych.

Dwa wystąpienia  dotyczyły możliwości  aplikowania  o fundusze na  cyfryzację 
zasobów naukowych bibliotek.  W pierwszym  omówiono Program Operacyjny Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020. Analizie poddano szczegółowy opis osi priorytetowych 
i kryteria oceny wniosków projektowych, dotyczących cyfrowego udostępniania zaso-
bów nauki, uwzględniając zasady ich finansowania z Europejskiego  Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego.  W drugiej prezentacji  zwrócono uwagę na nowe podejście MNiSW 
w zakresie przyznawania środków  na działalność upowszechniającą naukę.

Ostatnią sesję rozpoczęło wystąpienie socjologa, który mówił o roli oceny zasobów 
bibliotecznych w ewaluacji jakości kształcenia , ze szczególnym  uwzględnieniem  ba-
dania  satysfakcji użytkowników bibliotek. Omówiono narzędzia pomiarowe, sposoby 
dystrybucji kwestionariusza i promocji badania wśród respondentów.

W dwóch kolejnych prezentacjach przedstawiono raporty z badań użytkowników 
Biblioteki  UM w Białymstoku oraz członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej 
w aspekcie oczekiwań wobec Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie. W kolej-
nym  wystąpieniu przedstawiono technologię kodów QR oraz możliwości wykorzy-
stania jej w  bibliotekach naukowych, w tym w Bibliotece Głównej Pomorskiego Uni-
wersytetu Medycznego w  Szczecinie. Wymieniono korzyści płynące z zastosowania 
tej technologii w promowaniu usług i dostępu do zasobów online. Ostatnia prezentacja  
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traktowała o przydatności mediów społecznościowych do komunikacji z użytkownika-
mi bibliotek. 

Obradom przewodniczyli: mgr inż. Anna Grygorowicz,  Gdańsk – GUM; mgr Dag-
mara Budek, Szczecin – PUM; mgr Irmina Utrata,  Warszawa – WUM; dr Krzysztof 
Nierzwicki, Toruń – UMK; mgr Renata Birska, Lublin – UM; mgr Renata Sławińska, 
Wrocław – UM; mgr Roma Hajduk, Poznań – UM; mgr Justyna Seiffert, Katowice – 
SUM; mgr Anna Uryga, Kraków – UJ; mgr inż. Witold Kozakiewicz, Łódź – UM. 

W czasie jednej z przerw kawowych wyświetlono  film prezentujący odnalezione 
w 2004 roku fotografie, portretujące Białystok lat 1936-1938, autorstwa Bolesława 
Augustisa.

Poza obradami uczestnicy poznali historię Pałacu Branickich i odbyli spacer po 
mieście poznając najciekawsze zabytki . Staraliśmy się pokazać wielokulturowość na-
szego regionu, stąd wycieczka do Supraśla i Kruszynian.  Supraśl jeden z najważniej-
szych ośrodków prawosławia w okolicy z zabytkową cerkwią i niezwykłym muzeum 
ikon. W Kruszynianach natomiast poznaliśmy zwyczaje i niepowtarzalną  kuchnię Ta-
tarów. Po Konferencji dla zainteresowanych zorganizowano jednodniową  wycieczkę 
do Grodna. 

Tradycyjnie, w godzinach porannych, przed rozpoczęciem Konferencji odbyło się 
spotkanie robocze Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Uczelni Medycz-
nych, na którym ustalono, że  gospodarzem XXXV Konferencji Problemowej Bibliotek 
Medycznych będzie Centrum Informacyjno – Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi.
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