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 Problem standaryzacji usług, oferowanych przez biblioteki medyczne, podjęła 
w swoim referacie Pani Dyrektor Aniela Piotrowicz. Postulowała wypracowanie 
standardów, pozwalających na świadczenie przez biblioteki usług, na poziomie 
zabezpieczającym podstawowe potrzeby środowiska medycznego. Znalazło to wyraz 
we wnioskach z konferencji o powołanie stosownego zespołu. 

Organizatorzy każdego spotkania dbali o miłą atmosferę, sprawną organizację 
i starali się zapewnić uczestnikom także dodatkowe doznania. Było więc spotkanie 
w plenerze, biesiada w stylu chłopskim i kolacja literacka. 

Ponad dwadzieścia lat współpracy środowiska bibliotek medycznych to wspaniały 
dorobek. Coroczne konferencje są doskonałą okazją do konfrontacji sposobów 
realizacji w poszczególnych bibliotekach procesów wspomagających działalność 
naukową, badawczą i dydaktyczną macierzystych uczelni. Przynoszą wymierne 
korzyści jak np. baza Polskiej Bibliografii Lekarskiej, Centralny Katalog Czasopism 
Zagranicznych w polskich bibliotekach medycznych, polska wersja kartoteki haseł 
wzorcowych MeSH, program EXPERTUS® dla potrzeb bibliografii czy system 
doc@med. Spotkania są także, doskonałą okazją do wzajemnego poznania i zawiązania 
więzi koleżeńskich bardzo ułatwiających współpracę. Myślę, że tę dobrą tradycję 
należy kontynuować. Być może w dobie czatów bibliotekarzy z czytelnikami 
i wideokonferencji nasze spotkania będą miały inną, wirtualną postać. Mam tylko 
nadzieję, że nadchodzące przemiany technologiczne nie wyeliminują bezpośrednich 
kontaktów międzyludzkich.

W czerwcu przyszłego, 2004 roku odbędzie się już XXIII konferencja problemowa 
bibliotek medycznych, na temat „Problemów gromadzenia i profilowania zbiorów 
w bibliotekach medycznych w dobie nowoczesnych technik informatycznych”, na którą 
już dziś bardzo serdecznie wszystkich zapraszam do Gdańska, gdyż jej organizatorem 
jest reprezentowana przeze mnie Biblioteka Główna Akademii Medycznej.

Dr Piotr Szkutnik
Poznań – WSUS

SylWetKA ABSolWentA StuDIóW lICenCjACKICh: 
INFORMaCja NaUKOWa I BIBLIOTEKOZNaWSTWO 

WyŻSzej SzKoły uMIejĘtnośCI SPołeCznyCh W PoznAnIu

Absolwent WSUS, otrzymujący tytuł licencjata w zakresie informacji naukowej 
i bibliotekoznawstwa uzyska staranne przygotowanie zawodowe na poziomie studiów 
wyższych do pracy w nowoczesnej, zautomatyzowanej bibliotece – ośrodku informacji 
naukowej.
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Absolwent posiądzie też tak potrzebną obecnie specjalistyczną wiedzę i umiejętności 
do profesjonalnego wyszukiwania, weryfikowania i udzielania różnego rodzaju 
informacji. Jednocześnie zostanie wyposażony, poprzez kształcenie pedagogiczne, 
w odpowiednie kompetencje związane z upowszechnianiem posiadanych wiadomości 
i umiejętności.

Zdoła on posługiwać się zarówno klasycznym warsztatem pracy biblioteki, jak 
też przede wszystkim efektywnie wykorzystywać najnowsze osiągnięcia techniki: 
bazy danych na różnych nośnikach) druk, CD-DOM/DVD, on-line), organizować 
dostęp do zewnętrznych źródeł informacji (m.in. książek i czasopism on-line, baz 
pełnotekstowych) oraz funkcjonować w oparciu o najnowsze systemy informacyjno-
wyszukiwawcze (Horizon, VTLS, Sowa, MOL itp.) organizujące pracę współczesnych 
bibliotek różnych typów, a także o programy do obsługi własnych warsztatów 
informacji. Uzyska też poszukiwane umiejętności przydatne w stosowaniu tzw. 
e-CultureNet poprzez poznanie technik digitalizacji, zagadnień pamięci masowych, 
architektury metadanych czy zarządzania biblioteką cyfrową i jej zawartością.

Proponowany system i zakres kształcenia uwzględnia zmiany dokonujące się 
w światowym bibliotekarstwie i strukturach informacji naukowej, które czynią z tych 
placówek w coraz większym stopniu nowoczesne ośrodki archiwizacji i zarządzania 
informacją, wykorzystujące w swej działalności elektroniczne technologie, w tym 
Internet. 

Absolwent informacji naukowej i bibliotekoznawstwa przysposobiony zostanie 
z jednej strony do zawodu z przyszłością: broker informacji, wchodzącego dopiero 
na polski rynek, por.:http://ebib.oss.wroc.pl/2002/40/szczepanska.php, który 
daje jednocześnie możliwość stworzenia sobie samemu miejsca pracy w ramach 
działalności gospodarczej, z drugiej – do sprawnego pełnienia roli bibliotekarza we 
wszystkich typach sieci, zwłaszcza w oddziale informacji bibliotek, które dostosowując 
się do wymagań współczesnego społeczeństwa informacyjnego tę właśnie funkcję 
informacyjną preferują i rozwijają.

Z kolei studenci zainteresowani pracą w bibliotekach oświatowych zdobędą 
formalnie uznawane przygotowanie nauczycielskie, tj. wiedzę i umiejętności z zakresu 
psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej powiązanej z kierunkiem kształcenia 
i praktyką pedagogiczną w wymiarze określonym stosowanymi aktami prawnymi 
MENiS1. Pozwoli im to wspierać wszechstronny rozwój ucznia, skutecznie prowadzić 
zajęcia edukacyjne (ścieżka czytelniczo-medialna) z pełnym wykorzystaniem 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz rozbudzać zainteresowania 
poznawcze użytkownika biblioteki.

1 Por. Rozporządzenie MENiS z dnia 10 września 2002 r.  W sprawie szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli ... (Dz.U.Nr 155, poz. 1288); Rozporządzenie MENiS z dnia 23 września 
2003 r. W sprawie kształcenia nauczycieli. (D.U.Nr 170, poz. 1655)
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Przygotowanie pedagogiczne będzie obejmowało także kształtowanie kompetencji 
polegających na promowaniu nie tylko książki, ale i czytania jako ważnej dla życia 
człowieka kompetencji. Takie podejście do czytania jest głęboko uzasadnione 
wynikami badań w ramach programu PISA.

Szcześciotygodniowa praktyka zawodowa po I i II roku studiów w wybranych 
bibliotekach różnych sieci, firmach infobrokerskich oraz innych (polskich 
i zagranicznych) obsługujących biblioteki w zakresie programów biblioteczno-
informacyjnych, dostaw książek i czasopism „P”/ „E”, baz danych na e-nośnikach 
– dopełni obrazu starań zmierzających do dobrego i nowoczesnego przygotowania 
na wyższym poziomie zawodowym absolwenta tego kierunku w Wyższej Szkole 
Umiejętności Społecznych w Poznaniu. 
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