
 

 

 www.cib.umed.lodz.pl/konferencja 

„Library as a Service” 

XXXV Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych 

18–20 września 2017 r. 

 

Trzydniową konferencję, zorganizowaną przez Centrum Informacyjno-

Biblioteczne (CIB) Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, otworzyły warsztaty,  

w których wzięło udział ponad 30 osób. Uczestnicy mogli wybierać spośród 

kilku tematów: 

 Myślenie wizualne – komunikowanie przez rysowanie 

 Tworzenie polityki otwartego dostępu 

 Instrumentarium pracy bibliotekarza-redaktora serwisów online 

 Licencje Creative Commons. Przewodnik dla bibliotekarzy 

 Występowanie przed szeroką publicznością – od czego zacząć? 

Warsztaty z autoprezentacji 

 Występowanie przed szeroką publicznością bez tajemnic. Warsztaty  

z autoprezentacji. 
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W tym samym czasie w CIB trwało spotkanie dyrektorów akademickich uczelni 

medycznych, a w Centrum Dydaktycznym (CD) Uniwersytetu Medycznego  

w Łodzi – śniadanie naukowe z przedstawicielami wydawnictwa McGraw-Hill, 

na którym zaprezentowano bazy Access Medicine. 

Konferencję w CD otworzył, witając gości, dyrektor CIB Witold Kozakiewicz, 

który pełnił również rolę moderatora pierwszej sesji. Wykład inauguracyjny 

wygłosił Wojciech Otto z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu: 

Niebezpieczne związki medycyny i filmu, skupiając się na wizerunku osób 

niepełnosprawnych we współczesnej kinematografii. Zwrócił uwagę na 

sposób ich przedstawiania w filmach (niepełnosprawny jako ciężar dla rodziny 

i społeczeństwa, jako osoba agresywna i autoagresywna itp.), ale wskazał 

także dobre przykłady obrazów, w których stereotypy te są przełamywane. 

Pierwsza, wstępna sesja miała nietypowy przebieg – składała się bowiem  

z wystąpień 3-minutowych, podczas których przedstawiono działalność 

lubelskich bibliotekarzy skupionych wokół tamtejszego SBP (Anastazja 

Śniechowska, Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie), 

wykorzystywanie algorytmów w bibliotece (Małgorzata Marcjan, Jolanta 

Cieśla, Biblioteka Medyczna UJ CM), najnowsze wieści z EAHIL (Witold 

Kozakiewicz, CIB UM w Łodzi), integrację Web of Science z repozytoriami 

danych poprzez usługę API (Marcin Kapczyński, Clarivate Analitycs), 

zaprezentowano także ćwiczenia odciążające kręgosłup po dłuższej pracy  

w pozycji siedzącej (Edyta Rogowska, Dagmara Budek, Biblioteka Główna 

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie) oraz projekt PLUM, 

pozwalający na wzajemne wypożyczenia między bibliotekami UM w Łodzi  

i Politechniki Łódzkiej (Elżbieta Skubała, Biblioteka Politechniki Łódzkiej). Sesja 

wzbudziła zainteresowanie wśród słuchaczy swoją dynamiczną formą  

i możliwością zapoznania się w krótkim czasie z kilkoma ciekawymi 

zagadnieniami.  

Po lunchu odbyła się pierwsza sesja z dłuższymi referatami pod nazwą 

„Edukacja użytkowników na miarę 21 wieku”, w której jako pierwsza głos 

zabrała Monika Kubiak z Biblioteki Medycznej CM UMK w Toruniu – Potrzeby 

studentów kontra napięty program nauczania, czyli po co komu naukowa 

informacja medyczna? Podkreśliła znaczenie edukacji użytkowników, a także 

rolę wykwalifikowanych bibliotekarzy w kształceniu czytelników z zakresu 
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naukowej informacji medycznej. Zwróciła też uwagę na osobną grupę 

użytkowników – doktorantów, których potrzeby są inne niż studentów niższych 

roczników. Druga prelegentka, Agnieszka Pisarczyk z Biblioteki Medycznej UJ 

CM, przedstawiła obserwacje bibliotekarzy ze swojej jednostki z wyjazdów 

szkoleniowych w ramach programu Erasmus+ (Reykjavik, Maastricht, Sassari, 

Londyn). Podkreśliła obecność online bibliotekarzy w Holandii, proste pomysły 

w londyńskich bibliotekach, które można zrealizować niewielkim lub wręcz 

zerowym kosztem, a także projekt NILDE na Sardynii, który jest usługą 

wzajemnego dostarczania dokumentów między bibliotekami na lądzie  

i wyspie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszy dzień konferencji zakończyła kolacja w Bierhalle Esplanada na 

Piotrkowskiej, reprezentacyjnej ulicy Łodzi. 

Drugi dzień rozpoczęła sesja „Bibliometria, Open Access, Open Data, 

Repozytoria” i poprowadziła ją Dagmara Budek z Biblioteki Głównej 

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W pierwszej kolejności  

z referatem wystąpiła Renata Birska (Biblioteka Główna Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie), opowiadając o bibliografii publikacji pracowników 
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swojej uczelni, użytkowanej na potrzeby analiz bibliometrycznych i oceny 

parametrycznej jednostek naukowych. Pracownicy biblioteki wykorzystują 

autorskie oprogramowanie, powstałe specjalnie dla nich w tym celu, 

spersonalizowane konkretnie dla ich potrzeb. Anna Ajdukiewicz-Tarkowska  

z Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wygłosiła 

referat Autorski system ewidencjonowania dorobku publikacyjnego vs. ocena 

parametryczna jednostek – doświadczenia własne, w którym opowiadała 

m.in. o sposobie na identyfikację osób (połączenie z systemami kadrowymi), 

tworzeniu nowych kont i aktualizacji istniejących, a także problemach 

związanych z afiliacją. Jako trzeci wystąpił Szymon Lebioda z tej samej biblioteki 

z referatem Open access w kontekście obowiązków sprawozdawczych 

bibliotek naukowych, skupiając się na mechanizmie sprawozdawczym 

obecnym na WUM. Ostatnie wystąpienie wygłosił Jacek Głębocki z firmy 

Splendor: Arkusz oceny pracownika naukowego w systemie Expertus. 

Po przerwie kontynuowano tematy z poprzedniej sesji, a także zainicjowano 

nowy krąg tematyczny – „Research – udział bibliotekarzy medycznych  

w projektach naukowych”. Jako pierwszy wypowiedział się Jacek Willecki  

z Biblioteki Politechniki Poznańskiej, opowiadając o źródłach finansowania 

projektów OA w publicznych szkołach wyższych w Polsce.  Natomiast Ireneusz 

Staroń z Centrum Innowacji i Transferu Technologii UM w Łodzi skupił się na 

etyce badań naukowych z udziałem człowieka i dysonansie – interes nauki vs. 

interes uczestnika badań. W tym kontekście przedstawił projekt 

„InterScienceCloud”, którego celem jest poprawa dostępu do informacji  

o prowadzonych i ukończonych projektach naukowo-badawczych oraz 

zasobach naukowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ostatnia w tej sesji 

była Paulina Milewska z CIB, która opowiedziała o roli bibliotekarza  

w opracowywaniu przeglądów systematycznych z zakresu nauk medycznych, 

podkreślając, że jest to wciąż nowe zjawisko w bibliotekach. Niewykluczone 

jednak, że w krótkim czasie zapotrzebowanie na pomoc w opracowywaniu 

systematic reviews wzrośnie. 
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Poobiednią sesję zatytułowano „Innowacje w bibliotece medycznej jako 

element usługowy dla środowiska akademickiego” i rozpoczęło ją wystąpienie 

Agaty Majewskiej i Tomasza Nowocienia z Biblioteki Głównej PUM w Szczecinie 

Wiedza w kieszeni. Aplikacje mobilne w bibliotece medycznej. Prelegenci 

przedstawili kilka ciekawych aplikacji, wspierających proces uczenia się 

studentów nauk medycznych. Klaudia Makowska z Biblioteki Głównej WUM 

opowiedziała o innowacyjnych jej zdaniem rozwiązaniach występujących  

w bibliotekarstwie światowym. Trzecie wystąpienie należało do przedstawicielki 

gospodarzy – Agnieszka Rośczak z CIB wygłosiła referat UMED oPROCESowany 

okiem bibliotekarza, przedstawiając w nim zorganizowany pod tą nazwą 

konkurs dla pracowników UM w Łodzi, którzy mogli zgłaszać propozycję 

nowego procesu lub optymalizację już istniejącego. Konkurs propagował m.in. 

twórcze myślenie i otwartość na zmiany zachodzące na uczelni, zaś pomysł 

zgłoszony przez trzyosobowy zespół CIB „UMED punktuje” zdobył III miejsce.  

Sesję zakończyło wystąpienie Witolda Kozakiewicza, dyrektora CIB, który 

opowiedział o narzędziu Browzine, wykorzystywanym w CIB do szybkiego  

i wygodnego korzystania z czasopism elektronicznych. 
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Po całym dniu obrad chętni uczestnicy mogli wziąć udział w wycieczkach 

zaproponowanych przez organizatorów: zwiedzaniu Szkoły Filmowej, SE-MA-

FOR Muzeum Animacji albo w wycieczce rowerowej szlakiem Łodzi filmowej. 

Podczas uroczystej kolacji w Restauracji Gronowalski, która odbyła się 

wieczorem tego samego dnia, wiele osób wyrażało zadowolenie z tak 

spędzonego popołudnia. Podczas kolacji chętnie brano udział w quizie, 

którego zwycięzca otrzymał tablet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatni dzień konferencji rozpoczęła sesja „Biblioteka – miejsce i przestrzeń”  

i wystąpienie Anny Grygorowicz z referatem Biblioteka Główna GUMed  

w nowej odsłonie oczami bibliotekarzy i użytkowników, opowiadającej  

o modernizacji jej macierzystej biblioteki. Po zmianach placówka zyskała m.in. 

nietypową, przeszkloną czytelnię, podjazd dla osób niepełnosprawnych  

i prawie 250 dodatkowych miejsc do pracy. Drugie wystąpienie miało nieco 

inny charakter – Ewa Dobrogowska-Schlebusch z UJ CM zaprezentowała 

wyniki swoich badań w referacie Biblioteka jako centrum informacji dla 

rodziców ze spectrum autyzmu? – wyniki badań własnych i przykłady dobrej 

praktyki. Badania miały charakter jakościowy i sprawdzały, jakie problemy 

mają rodzice dzieci ze spektrum autyzmu w trakcie procesu diagnostycznego 
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i po nim oraz jakie działania oni podejmują, by te trudności przezwyciężyć.  

W badaniach odwołano się także do roli biblioteki i bibliotekarzy w tym 

procesie. W swoim wystąpieniu Green Library Artur Povodor z firmy Qulto 

zaprezentował „zielone” rozwiązania zastosowane w różnych bibliotekach na 

świecie oraz wspomniał o nagrodzie IFLA Green Library Award. Ewa Nowak ze 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przedstawiła referat Kim jesteśmy? Pola 

działalności Biblioteki SUM, zaś kończące konferencję wystąpienie Katarzyny 

Maćkiewicz z Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie nosiło tytuł Biblioteka 

główna a biblioteka filialna – opis przypadku. Sesję zamykającą poprowadziła 

Anna Grygorowicz z Biblioteki Głównej GUM, przedstawiono także wnioski ze 

spotkania dyrektorów, które odbyło się pierwszego dnia konferencji – 

bibliotekarze będą się przyglądać powstającej e-usłudze OMNIS, zwłaszcza 

projektowi bezpłatnego systemu bibliotecznego, poruszono również temat 

wieczystego przechowywania czasopism i udostępnienia danych z zasobów  

z doc@med. Konferencję zamknął wspólny obiad wszystkich uczestników  

i sponsorów. Dla osób chętnych zorganizowano także zwiedzanie Centrum 

Informacyjno-Bibliotecznego UM w Łodzi. 

 

 


