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WSTĘP

Biblioteki są najczęściej utożsamiane z wypożyczalniami i czytelniami, gdzie można 
wypożyczyć potrzebne książki lub czasopisma. Wydaje się, że ich inne funkcje spo-
łeczne w dwudziestym pierwszym wieku są mniej znane i niezauważane. 

Przedmiotem książki pt. Biblioteki w ochronie i promocji zdrowia jest ukazanie 
globalnego dostępu do informacji z zakresu wiedzy o zdrowiu z udziałem bibliotek 
różnych typów. Dziedzina ochrony zdrowia stanowi obszar naukowy i społeczny, 
w którym realizuje się szerszy zakres funkcyjności bibliotek zarówno naukowych, 
jak i publicznych oraz szpitalnych (specjalnych, zakładanych w instytucjach opieki 
zdrowotnej). 

Intensywny rozwój nauki i techniki w dwudziestym wieku niesie z sobą konse-
kwencje dla współczesnego społeczeństwa znajdującego się pod wpływem elektro-
niki, informatyki czy też nauk biologicznych. Zmiany w stylu życia ludzi na całym 
świecie wywołał postęp biotechnologii i inżynierii genetycznej oraz nowe generacje 
leków z uwzględnieniem roślin tropikalnych. Z procesem rozwoju nauki łączą się 
przemiany w opiece zdrowotnej, jakości leczenia, organizacji infrastruktury infor-
matycznej w obszarze zarządzania zdrowia publicznego. We wszystkich formach 
działalności: gospodarczej, naukowej, kulturalnej lub społecznej, stosuje się reguły 
ekonomiczne. Miały one wpływ także na przemiany w zawodzie bibliotekarza. Przy-
kładowo ograniczanie wydatków na utrzymywanie bibliotek medycznych w Stanach 
Zjednoczonych na początku lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku przyczy-
niło się do konsolidacji środowisk bibliotekarzy z dużym udziałem stowarzyszeń 
bibliotekarskich [Funk 1998, s. 382].

W dwudziestym pierwszym wieku technologia informacyjna stała się z kolei 
czynnikiem determinującym nowe uwarunkowania zawodowe, wymagające wy-
miany doświadczeń i ustawicznego doskonalenia. Zestaw umiejętności zawodo-
wych i źródeł informacyjnych stale formował się, począwszy od końca wieku dzie-
więtnastego, poprzez wszystkie dekady dwudziestego, przyczyniając się już wówczas 
do ukształtowania się międzynarodowego bibliotekarstwa medycznego.

Zakres obowiązków bibliotekarzy nie ogranicza się jedynie do ich oddziaływania 
na wzrost czytelnictwa książek o tematyce zdrowia. Szczególnie w obszarze ochrony 
i promocji zdrowia powstały potrzeby uzyskania kwalifi kacji z zakresu doradztwa 
informacyjnego i metodologii badawczej evidence-based oraz siedliskowej, stosowa-
nej w programach społecznych1.

Współpraca bibliotekarzy na świecie, m.in. w Stanach Zjednoczonych w ramach 
Medical Library Association – MLA (Stowarzyszenia Bibliotek Medycznych) przy-

1  Stosuje się w treści książki skrót OiPZdr.
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10  Wstęp

czyniła się do opracowania w 1992 roku planu rozwoju bibliotekarstwa medycznego, 
Platform for change (Program zmian) [Funk 1998, s. 382]. Ustalono w nim kompe-
tencje zawodowe dla pracowników amerykańskich bibliotek medycznych. Wyod-
rębnione umiejętności i obowiązki bibliotekarzy wykorzystano już w latach dzie-
więćdziesiątych dwudziestego wieku w szkoleniach organizowanych przez MLA2. 

Akredytacja zawodu bibliotekarza medycznego łączy się ze zmianami w prag-
matyce zawodowej. Jest to zjawisko ogólnoświatowe, ustalone przez European As-
sociation for Health Information and Libraries – EAHIL (Europejskie Stowarzysze-
nie ds. Informacji Medycznej i Bibliotek), oraz szczególnie intensywne na początku 
dwudziestego pierwszego wieku3. W 2004 roku z inicjatywy EAHIL-u zrealizowano 
ankietę internetową wśród pracowników bibliotek instytucji medycznych. Odpo-
wiedzi uzyskane od trzystu czterdziestu sześciu bibliotekarzy, głównie z Europy, po-
służyły w latach 2003–2004 oraz 2005–2006 Arne Jakobssonowi, przewodniczącemu 
stowarzyszenia EAHIL, do określenia zestawu umiejętności zawodowych z zakresu 
wiedzy o bibliotece oraz informacji naukowej medycznej [Jakobsson 2004, s. 3–5]. 
Były również tematami europejskich konferencji ogólnych i roboczych, w Santan-
der (Hiszpania) w dniach 20–25 września 2004 roku oraz w Krakowie w dniach 
12–15 września 2007 roku, na których postulowano stałe potrzeby doskonalenia bi-
bliotekarzy [EAHIL.net, dok. elektr.]. 

Należy podkreślić wykorzystanie odpowiedzi respondentów w ustanowieniu 
tematów szkoleń dla uczestników konferencji oraz wiedzy dotyczącej: organizacji 
biblioteki, planowania usług bibliotecznych, analizy potrzeb użytkowników oraz 
piśmiennictwa z zakresu bibliotekarstwa medycznego typu evidence-based. 

Promowanie ustawicznego kształcenia zawodowego bibliotekarzy medycznych 
w dwudziestym pierwszym wieku wyznacza wspólną przestrzeń bibliotekarstwa 
specjalnego z zakresu OiPZdr. 

U podstaw syntetycznego opracowania tematu książki o globalnym dostępie do 
informacji naukowej i powszechnej z zakresu wiedzy o zdrowiu umieściłam dwie 
tezy:

1.  Biblioteki medyczne, specjalne uczelniane i szpitalne oraz publiczne są instytu-
cjami spełniającymi funkcje informacyjne oraz edukacyjne w zakresie zdrowia 
publicznego, współuczestnicząc w obszarze interdyscyplinarnych powiązań z bi-
bliotekarstwem i informacją naukową medyczną.

2.  Międzynarodową przestrzeń bibliotekarstwa medycznego wyznacza: wiedza 
o użytkownikach, staje rozwijająca się pragmatyka zawodowa pracowników bi-
bliotek, nowe zasoby informacyjne w globalnym dostępie, edukacyjne programy 
zdrowotne. 

Nowym ujęciem tematu książki jest udowodnienie przedstawionych tez 
z uwzględnieniem historycznego rozwoju międzynarodowej przestrzeni działalno-

2  Jak wyżej – MLA. 
3  Jak wyżej – EAHIL.
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11 Wstęp

ści praktycznej oraz badawczej. Głównie metoda analizy i krytki piśmiennictwa po-
służyła do ukazania funkcyjności bibliotek w instytucjach OiPZdr. w zakresie:

1)  rozwoju badań społecznych i naukowych,
2)  organizacji procesów bibliotecznych,
3)  zarządzania zasobami informacyjnymi,
4)  kształtowania systemów edukacyjnych i informacyjnych.

Z analizy przyczynowej problematyki, opublikowanej w latach 1990–2011 w cza-
sopismach: Bulletin of the Medical Library Association i kontynuacji od 2002 roku 
pod zmienionym tytułem, Journal of the Medical Library Association, Medical Refe-
rence Services Quarterly, Health Information and Libraries Journal, wynika, że więk-
szość tematów została podjęta przez autorów dla oceny efektywności usług infor-
macyjnych bibliotek. 

Na interdyscyplinarne powiązania wskazują terminy stosowane w języku angiel-
skim: evidence-based, the Cochrane Library. Tworzą podstawy zarówno działalności 
badawczej, jak i w praktyce instytucji społecznych. Uwzględniłam je w zastosowa-
nej metodzie analizy opisowej i przyczynowej problemów, warunkujących wspólne 
lub odrębne zadania bibliotek w obszarze OiPZdr. na świecie. Składają się one na 
strukturę tekstu książki, którą przedstawię w następnej kolejności po wyjaśnieniach 
defi nicyjnych.

Evidence-based 

Od 2000 roku pojawiają się przeglądy krytyczne, określane jako systematyczne (ang. 
Reviews), a będące rezultatami postępowania badawczego pod nazwą evidence-
-based librarianship. Początkowo tego rodzaju metodologia, oparta na analizie 
i syntezie opublikowanych wyników badań naukowych, dotyczyła medycyny i jest 
znana pod nazwą evidence-based medicine. W dwudziestym pierwszym wieku stała 
się nie tylko paradygmatem postępowania badawczego, lecz także nazwą między-
narodowego obszaru oraz współpracy specjalistów w różnych dziedzinach nauk 
medycznych, np. medycynie klinicznej [Clinical Evidence, dok. elektr.]. W Polsce 
stosowane są terminy: medycyna oparta na dowodach naukowych, ewaluacja ba-
dań naukowych, praktyka medyczna oparta na wiarygodnych danych. Obecnie brak 
polskiej adaptacji tej metody w dyscyplinie bibliologia i informatologia, zawierającej 
bibliotekoznawstwo.

Sposób postępowania badawczego w evidence-based medicine polega na wyborze 
tematów oraz pytań, na które odpowiedzi zawarte w publikacjach tworzą wiedzę, 
porządkując i formułując kryteria oceniające. Oznaczają je rodzaje adnotacji, cha-
rakteryzujące publikacje według liczebności badań od I–IV: 

 • type I evidence: oznacza, że w pracy kazuistycznej występuje przynajmniej jeden 
krytyczny przegląd badań, zawierający jedną próbę kontrolną,
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12   Wstęp

 • type II evidence: opis nowego problemu badawczego z zastosowaniem przynaj-
mniej jednej próby kontrolnej przypadków,

 • type III evidence: dobrze opisane badania obserwacyjne (doświadczalne),
 • type IV evidence: praca zawiera opinie ekspertów, raporty i rozprawy, nowe 

opracowania, wpływające decydująco na dany temat.

Stosuje się również adnotacje przedstawiające skuteczność leków lub sposobów 
leczenia, np.: korzystne (ang. benefi cial); prawdopodobnie korzystne (ang. likely to 
be benefi cial); efekty wahają się w zależności od indywidualnych predyspozycji (ang. 
trade off  between benefi cial and adverse eff ects); nieznane (ang. unknown); nieodpo-
wiednie, niewystarczające, aby polecić (ang. unlikely to be benefi cial); prawdopodob-
nie niekorzystne lub złe rokowanie (ang. likely to be ineff ective or harmful) [Guyatt, 
Rennie (red.) 2002, 736 s.].

Metodologia evidence-based medicine spowodowała rozpowszechnienie się od-
rębnego obszaru naukowego z zakresu OiPZdr. W nim mieszczą się kompetencje 
zawodowe bibliotekarzy i ich udział w badaniach naukowych medycznych. Zintegro-
wane wyszukiwanie w źródłach bibliografi cznych i oceniających, z zastosowaniem 
form opracowań abstraktów strukturalnych, metaanaliz danych statystycznych uzy-
skanych z badań i obserwacji naukowych, potwierdza zmiany, jakie nastąpiły w dwu-
dziestym pierwszym wieku w dostępie do informacji. Zmieniają się tradycyjne zada-
nia bibliotek z większym nastawieniem na dotychczasowe funkcje informacyjne oraz 
edukacyjne. 

Cochrane Library 

Nowy rodzaj wydawnictwa z informacji w naukach medycznych: the Cochrane 
Library oraz rejestracja danych przez systemy bibliografi czne Medline i EMBASE, 
stworzyły przełom w postępowaniu badawczym, podejmowaniu decyzji oraz współ-
pracy specjalistów z różnych krajów w the Cochrane Collaboration [Cochrane Libra-
ry, dok. elektr.]. Rezultatem jest kolekcja baz zawierających formy przetworzonych 
danych, takich jak: 1) przeglądy systematyczne (Cochrane Database of Systematic 
Reviews); 2) rejestry prób kontrolnych (Cochrane Central Register of Controlled 
Trials); 3) opisy metod badawczych Cochrane Methodology Register); 4) abstrak-
ty strukturalne przeglądów systematycznych najwyżej ocenionych przez zespół 
the Cochrane Collaboration (Database of Abstracts of Reviews of Eff ects); 5) opisy 
technologii medycznej stosowanej na świecie (Health Technology Assessment Data-
base); 6) dane kosztów fi nansowania systemów zdrowotnych (NHS Economic Evalu-
ation Database) [Cochrane Library, dok. elektr.]. 

Budowa wydawnictwa, złożona z systemu zintegrowanych siedmiu baz danych, 
nie jest jedynie odpowiedzią na wzrost potrzeb w zakresie ochrony zdrowia. Zauwa-
ża się w niej podejście polegające na pokazaniu systematycznego rozwoju tematów, 
które powinny mieć wpływ na systemy zarządzania wiedzą w podejmowaniu decyzji 
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13   Wstęp

badawczych, diagnostycznych i leczniczych. Ponadto należy podkreślić, że proces 
evidence-based wymaga zespołowej kooperacji. To przede wszystkim przyczynia 
się do ukształtowania interdyscyplinarnego obszaru naukowego. Udział biblioteka-
rzy w zespołach badawczych otwiera nowe możliwości usług biblioteki medycznej 
lub szpitalnej, zwłaszcza w ocenie i doborze źródeł informacyjnych też z zakresu 
OiPZdr. [Booth 2004, s. 134]. 

Do podstaw zarządzania w bibliotekarstwie w dwudziestym pierwszym wieku, 
w ramach współpracy bibliotekarzy z całego świata, włączono badania oceniające, 
tworząc podobną jak w medycynie, międzynarodową przestrzeń komunikacji za-
wodowej, evidence-based library and information practice oraz otwartego publiko-
wania Open Access [Evidence Based Library and Information Practice, dok. elektr.; 
Mauer-Górska 2007a, s. 261–270].

W ocenie stanu piśmiennictwa szczególnie przeglądy piśmiennictwa, nazywane 
krytycznymi lub systematycznymi, umożliwiły analizę opublikowanych badań spo-
łecznych w bibliotekach medycznych i ich wykorzystanie w edukacji informacyjnej 
oraz zdrowotnej. Na tej podstawie opisałam w części pierwszej zastosowanie badań 
potrzeb użytkowników naukowych bibliotek medycznych i szpitalnych na świecie. 
Uzyskane dane o preferencjach informacyjnych z zakresu OiPZdr. stosują bibliote-
karze w zarządzaniu biblioteką. 

Problematykę badań zainteresowań informacyjnych wiedzą z zakresu zdrowia 
odbiorców usług informacyjnych w bibliotekach publicznych przedstawiłam już 
wcześniej w formie komunikatów na dwóch międzynarodowych konferencjach: 
International Workshop on E-health in Common Europe w Krakowie w dniach 
17–18 grudnia 2004 roku oraz EAHIL Workshop: Pathways to New Roles w Krako-
wie w dniach 12–15 września 2007 roku [Mauer-Górska 2004, dok. elektr.; Mauer-
-Górska 2007b, dok. elektr.]. W tej książce, w osobnym rozdziale trzecim, omówi-
łam własne badania ankietowe, zrealizowane od listopada do grudnia 2006 roku, 
w sieci bibliotek w czterech miastach: Bytomiu i Katowicach (woj. śląskie), Chrza-
nowie i Krakowie (woj. małopolskie) oraz w jednej sieci w warszawskiej dzielnicy 
Ochota. Zaplanowana próba badawcza wynosiła 1432 osoby, z której otrzymałam 
1111 odpowiedzi, stanowiących 78 procent ankietowanych. 

Nie publikowałam wcześniej uzyskanych rezultatów badawczych. Okazały się 
przydatne w ustaleniu wykorzystania źródeł informacyjnych z OiPZdr. przez pol-
skie społeczeństwo, reprezentujące użytkowników bibliotek publicznych, miesz-
kańców zróżnicowanych środowisk społecznych Górnego Śląska oraz Małopolski. 
Przykład dzielnicowej sieci bibliotecznej w Warszawie wybrałam ze względu na po-
trzebę ustalenia funkcji informacyjnej biblioteki w polskiej aglomeracji dwudzieste-
go pierwszego wieku. 

Oprócz badań socjologicznych techniką ankiety zastosowałam metodę (ang. case 
studies) w odniesieniu do bibliotek centralnych dziedzinowych oraz bibliotek naro-
dowych. Szczególnie w części drugiej książki w rozdziałach, czwartym i piątym, były 
potrzebne opisy National Library of Medicine U.S. – NLM (Narodowa Biblioteka 
Medyczna Stanów Zjednoczonych), British Library – BL (Biblioteka Brytyjska), Zen-
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tralbibliothek für Medizin – ZB Med. (Centralnej Biblioteki Medycznej) w Kolonii 
(Niemcy), Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie – GBL4. Posłużyły mi do uka-
zania roli bibliotek w rozwoju międzynarodowych i krajowych źródeł informacyj-
nych z zakresu OiPZdr. Ustaliłam międzynarodowe, krajowe i lokalne rozwiązania 
systemowe. W nich mieszczą się też metody pragmatyki bibliotekarstwa medyczne-
go, służące udostępnianiu nowych zasobów informacyjnych o tematyce zdrowia.

Z ofertą zwłaszcza bibliotek publicznych, szpitalnych oraz szkolnych łączy się 
edukacja zdrowotna. Jest realizowana w międzynarodowej sferze społecznego od-
działywania polityki informacyjnej i edukacyjnej z zakresu zdrowia publicznego 
World Health Organization – WHO (Światowej Organizacji Zdrowia)5. Opisałam 
przykłady rozwiązań systemowych w rozdziale szóstym, które pokazują programy 
edukacyjne o tematyce zdrowia w kontekście rozwoju społecznej spójności w śro-
dowiskach życia. Udział bibliotek umieściłam w realizacji programów Stowarzyszeń 
Zdrowych Miast i sieci szkół promujących zdrowie w wybranych krajach. Omó-
wiłam społeczne inicjatywy promujące zdrowie w Austrii, Stanach Zjednoczonych, 
Wielkiej Brytanii. Zastosowałam opisy przykładów bibliotek publicznych, po-
twierdzające ich uczestnictwo w edukacji zdrowotnej w miejscowościach: Leather-
head (hrabstwo Surrey) w Wielkiej Brytanii, Amherst (region Buff alo i Erie County 
w stanie Nowy York) w Stanach Zjednoczonych. Systemowe rozwiązanie organizacji 
dostępu do zasobów informacyjnych o tematyce zdrowia w środowisku lokalnym 
miasta reprezentuje sieć bibliotek szpitalnych Kaleida Health w Buff alo. Charaktery-
stykę tej biblioteki zamieściłam podwójnie: w omówieniu działalności informacyj-
nej i edukacyjnej bibliotek szpitalnych (rozdz. czwarty) oraz społecznej funkcji tego 
typu instytucji w obszarze promocji zdrowia (rozdz. szósty).

Struktura tekstu

W uporządkowaniu struktury tekstu zastosowałam elementarną syntezę, polegającą 
na połączeniu pojęć, uzyskanych danych oraz problemów wykazanych na podsta-
wie: analizy i krytyki piśmiennictwa, ankiety, opisów przypadków. Przedmiotem 
treści książki są dwa obszary badawcze, wzajemnie się uzupełniające i wyznaczone 
przez wspólne uwarunkowania: 

Część pierwsza: Użytkownicy informacji w obszarze ochrony i promocji zdrowia

1.  Użytkownicy informacji w świetle publikowanych badań z zakresu informacji 
naukowej i bibliotekarstwa medycznego.

2.  Edukacja informacyjna i zdrowotna.
3.  Zainteresowanie informacją o zdrowiu użytkowników polskich bibliotek pub-

licznych (własne badania).

4  Stosuje się w treści książki: NLM, BL, ZB Med., GBL. 
5  Jak wyżej – WHO. 
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Część druga: Międzynarodowa przestrzeń bibliotekarstwa medycznego

4.  Rola bibliotek na świecie.
5.  Specyfi ka europejskiej sieci informacyjnej.
6.  Biblioteki a działalność informacyjna i edukacyjna Światowej Organizacji Zdro-

wia (World Health Organization). 

W każdej części pracy znajdują się trzy rozdziały, których celem jest przedstawie-
nie szczegółowych problemów, rozwijających tezy niniejszej rozprawy. W zakończe-
niu treści książki zostały podsumowane rezultaty analizy piśmiennictwa i opisów 
przykładów bibliotek w modelu systemowych powiązań we wszystkich poziomach, 
lokalnej i globalnej aktywności tego typu instytucji w obszarze OiPZdr. Koncentrują 
się w nich wspólne wiązki celów, obrazujące wspólne zależności w ramach systemów 
informacyjnego i edukacyjnego. Zaproponowany sposób organizacji lokalnego sy-
stemu w określonym środowisku społecznym został poparty założeniami podejścia 
systemowego w działalności bibliotecznej, informacyjnej i edukacyjnej według: 
Anny Sitarskiej, Mieczysława Bazewicza, Beli Banathy’ego [Sitarska 2005; Bazewicz 
2000; Banathy 1994].

Zasięg wydawniczy wykorzystanego piśmiennictwa jest wyznaczony datami 
opublikowania przeglądów systematycznych w latach 2000–2004. Z ich analizy wy-
nikają przesłanki tworzące cele szczegółowe poszczególnych rozdziałów. 

W rozdziale pierwszym książki, pt. Użytkownicy informacji w świetle publikowa-
nych badań z zakresu informacji naukowej i bibliotekarstwa medycznego, opublikowa-
ne syntezy posłużyły do charakterystyki użytkowników informacji z zakresu ochro-
ny i promocji zdrowia. Pod tym względem przydatne były przeglądy systematyczne 
takich autorów, jak: Kay Cimpl Wagner i Gary Byrd, Alison M. Winning i Catherine 
A. Beverley oraz Michael Homan, Josephine Dorsch [Cimpl Wagner, Byrd 2004; 
Winning, Beverley 2003; Homan 2000; Dorsch 2000]. Przedstawiona w nich analiza 
ukazała nowe pola badawcze w zakresie bibliotekarstwa medycznego. Na ich pod-
stawie udało się ustalić publikacje najwyżej ocenione przez wymienionych autorów. 
Wybór najważniejszych opracowań okazał się pomocny w przedstawieniu etapowe-
go rozwoju organizacji bibliotek medycznych, szpitalnych i publicznych, począwszy 
od lat siedemdziesiątych dwudziestego – do pierwszej dekady dwudziestego pierw-
szego wieku. Cele szczegółowe rozdziału pierwszego określają zależności, wynikają-
ce z pozyskania przez bibliotekarzy wiedzy o użytkownikach informacji w obszarze 
OiPZdr. Okazało się, że wiedza o użytkownikach tworzy podstawowe założenia or-
ganizacyjne we współczesnym bibliotekarstwie medycznym na świecie. Zależności 
występują w dziedzinach: kategorii użytkowników, organizacji biblioteki, przyczyn 
niekorzystania z informacji, kryteriów oceniających jakość serwisów internetowych 
oraz systemów biblioteczno-informacyjnych. Odrębnym zagadnieniem, również 
wynikającym z tego typu powiązań, jest edukacja informacyjna i zdrowotna, będąca 
przedmiotem drugiego rozdziału. 

Strukturę rozdziału drugiego, pt. Edukacja informacyjna i zdrowotna, formułu-
ją problemy ukazujące funkcje edukacyjne wszystkich typów bibliotek w szerszym 
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ogólnospołecznym kontekście znaczenia dydaktyki bibliotecznej. Występują w nim 
potrzeby: właściwego planowania usług, organizacji ośrodków informacji, bibliotek 
szpitalnych, likwidacji barier edukacyjnych w uzyskaniu przez społeczeństwo nie-
zbędnych ,,zdolności poznania, zrozumienia i zastosowania informacji z ochrony 
zdrowia jako wartości ogólnospołecznych” [Kickbusch 2001, s. 292]. Scharaktery-
zowałam związki organizacji usług bibliotecznych oraz doskonalenia źródeł infor-
macyjnych z nauk medycznych z kształceniem użytkowników bibliotek. Wykorzy-
stałam publikacje Marthy Zachert, Alexandry Dimitroff , przedstawiające rozwój 
programów dydaktycznych i ich powiązania z edukacją zdrowotną [Zachert 1987; 
Dimitroff  1995]. 

W polskim piśmiennictwie z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej 
kształcenie umiejętności informacyjnych stosuje się w działalności bibliotek me-
dycznych. Jest to temat badawczy podejmowany przez Edwarda Janowicza, Barbarę 
Niedźwiedzką, Ewę Turczyńską i Renatę Birską oraz Joannę Przyłuską w celu usta-
lenia programów edukacyjnych, przeznaczonych dla różnych grup odbiorców usług 
informacji naukowej medycznej [Janowicz 1998; Niedźwiedzka 2004; Turczyńska, 
Birska 2006; Przyłuska 2006]. 

Ustalona na początku książki wiedza o użytkownikach informacji z OiPZdr. sta-
nowiła podstawy do podjęcia problemu badawczego i opisania procedury badań 
sondażowych w rozdziale trzecim pt. Zainteresowanie informacją o zdrowiu użyt-
kowników polskich bibliotek publicznych (własne badania). 

Stan polskiego piśmiennictwa określający potrzeby informacyjne ogółu spo-
łeczeństwa na temat zdrowia okazał się niewystarczający, aby przedstawić podob-
ną syntezę jak w początkowych rozdziałach książki. Uznałam, że instytucje opieki 
zdrowotnej realizują swoje podstawowe zadania w środowisku lokalnym, tworząc 
wspólną przestrzeń komunikacji społecznej z innymi organizacjami. U podstaw 
tego poglądu znajdują się zapisy zawarte w Narodowym Programie Zdrowia na lata 
2007–2015 [Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015 dok. elektr., s. 10]. Uwa-
runkowania skuteczności kierunków polityki zdrowotnej zależne są od ,,włączenia 
się do jej realizacji administracji rządowej, organizacji pozarządowych, a przede 
wszystkim samorządów, społeczności lokalnych i samych obywateli”. Twórcy Naro-
dowego Programu Zdrowia wykazali także czynniki społeczne wpływające na stan 
zdrowia polskiego społeczeństwa, takie jak: styl życia (ok. 50 procent) środowisko 
naturalne i społeczne życia, pracy, nauki (ok. 20 procent), czynniki genetyczne (ok. 
20 procent), działania służby zdrowia (ok. 10 procent). Założenia koncepcji systemu 
zdrowotnego państwa zawierają potrzebę edukacji zdrowotnej społeczeństwa. Tego 
rodzaju działalność edukacyjna przypisywana jest „mediom, bez których we współ-
czesnym świecie niemożliwe jest skuteczne informowanie społeczeństwa” [Narodo-
wy Program Zdrowia na lata 2007–2015 dok. elektr., s. 10]. 

Z innych dokumentów o znaczeniu międzynarodowym, Organizacji Narodów 
Zjednoczonych i UNESCO, wynika współudział bibliotek publicznych w dostępie 
do informacji dotyczących spraw publicznych, m.in. ochrony zdrowia [Forsyth 
2005, s. 321]. 
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Celem własnych badań ankietowych było orientacyjne określenie profi lu użyt-
kownika informacji o zdrowiu w pięciu miastach: Bytom i Katowice (woj. śląskie), 
Kraków i Chrzanów (woj. małopolskie) oraz w dzielnicy Warszawa-Ochota. Badania 
ankietowe zrealizowałam w ciągu dwóch miesięcy: listopada i grudnia 2006 roku. 

Poznanie zainteresowań tematami z zakresu wiedzy o zdrowiu i stosowanych 
źródeł informacyjnych, w tym mediów, takich jak: prasa, radio, telewizja oraz inter-
net, stanowiło główny przedmiot moich badań. Przesłankami do określenia hipote-
zy badawczej były tezy, zawierające podstawowe założenia teoretyczne: 

1.  Biblioteki publiczne są w polskim społeczeństwie uznawanymi źródłami instytu-
cjonalnymi w realizacji dostępu do wiedzy na temat zdrowia. 

2.  Wybór źródeł informacyjnych i tematów z wiedzy o zdrowiu zależy od cech 
społeczno-demografi cznych społeczeństwa (zmienne niezależne) w miastach, 
w których znajdują się wybrane biblioteki publiczne, wyznaczając profi l użyt-
kownika informacji o zdrowiu.

Dane uzyskane od uczestników ankiety posłużyły do weryfi kacji hipotezy ro-
boczej:

1.  Zasoby informacyjne o tematyce zdrowia występują w ofercie polskich bibliotek 
publicznych.

2.  Wartości tematów i źródeł są czynnikiem sprawczym w wyszukiwaniu informa-
cji według kryterium częstotliwości (nigdy, bardzo rzadko, rzadko, dość często, 
średnio często, często, bardzo często, zawsze).

3.  Zainteresowanie informacją o zdrowiu wynika ze stanu zdrowia własnego, ro-
dziny, osób starszych lub dzieci.

4.  Wybór biblioteki publicznej oraz zasobów internetowych zależy od czynników 
społeczno-demografi cznych środowiska (płeć, wiek, wykształcenie, sytuacja za-
wodowa, miejsce zamieszkania).

Charakterystykę społeczno-demografi czną odbiorców przykładowych bibliotek 
publicznych uzupełnił opis miast z uwzględnieniem stanu ludności, uwarunkowań 
historycznych i rozwoju urbanistycznego oraz dostępu do instytucji kultury, eduka-
cji, internetu. 

Wnioski zamieszczone w rozdziale trzecim są wynikiem analizy i składają się 
z elementów wiedzy o użytkownikach, ukazując uwarunkowania społeczno-demo-
grafi czne w dostępie do zasobów informacyjnych w Polsce w obszarze OiPZdr. Koń-
czą również omówienie w pierwszej części książki, aby w drugiej – przedstawić ar-
gumentację potwierdzającą tezę, że na międzynarodowy zasięg systemu informacji 
naukowej medycznej i wiedzy o zdrowiu dla ogółu społeczeństwa wpłynęła polityka 
zdrowotna, eksponująca funkcje informacyjne i edukacyjne bibliotek.

Przedmiotem rozważań w części drugiej, pt. Międzynarodowa przestrzeń bi-
bliotekarstwa medycznego, jest oznaczenie globalnych powiązań z udziałem: ame-
rykańskiej Narodowej Biblioteki Medycznej (National Library of Medicine U.S.), 
stowarzyszeń bibliotek medycznych oraz bibliotek szpitalnych głównie w Stanach 
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Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Podział na trzy kolejne rozdziały 
(czwarty, piąty i szósty) wynika z chęci usystematyzowania etapów rozwoju: mię-
dzynarodowych baz wiedzy, prawidłowości w zakresie organizacji bibliotek me-
dycznych i udostępniania informacji z zakresu ochrony zdrowia oraz programów 
edukacyjnych WHO. Tego rodzaju zależności podkreślili autorzy podręcznika dla 
bibliotekarzy bibliotek specjalnych w ochronie zdrowia, pt. Handbook of Medical 
Library Practice (Chicago 1970, 1988). Przydatne w opisie rozwiązań organizacyj-
nych okazały się dla mnie artykuły w czasopismach: Bulletin of the Medical Library 
Association, Journal of the Medical Library Association, Medical Reference Services 
Quarterly, w częściowym wyborze publikowane w latach 1994–2002.

Kontynuację omówienia międzynarodowej przestrzeni informacyjnej stanowi 
rozdział piąty pt. Specyfi ka europejskiej sieci informacyjnej. Przyjęłam tutaj założe-
nie, że globalną sferę reprezentuje European Association for Health Information and 
Libraries – EAHIL (Europejskie Stowarzyszenie ds. Informacji Medycznej i Biblio-
tek). Uczestniczą w niej również biblioteki narodowe lub centralne biblioteki dzie-
dzinowe. Opisałam krajowe systemy informacyjno-biblioteczne z zakresu ochrony 
zdrowia w Wielkiej Brytanii i Niemczech oraz sposób organizacji polskich bibliotek 
medycznych powiązanych w ramach sieci złożonej z GBL-u w Warszawie, biblio-
tek uczelni medycznych oraz instytutów naukowych z zakresu ochrony zdrowia. 

W rozdziale piątym umieściłam też omówienie polskiego internetu medycznego, 
który powstawał na początku lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku z inicjaty-
wy środowisk lekarskich jako forma komunikacji zawodowej i naukowej. 

Podstawowymi metodami były analiza i synteza, które posłużyły mi do ustale-
nia metod rozwijanych w praktyce bibliotek medycznych na świecie i wynikających 
głównie z materiałów międzynarodowych kongresów z lat 1953–2009. 

Podobny sposób postępowania zastosowałam w charakterystyce polskiego bi-
bliotekarstwa medycznego. W tym celu wykorzystałam materiały z konferencji 
problemowych bibliotek medycznych z lat 1981–2010. 

W rozdziale szóstym, pt. Biblioteki a działalność informacyjna i edukacyjna 
Światowej Organizacji Zdrowia, przeprowadziłam analizę piśmiennictwa głównie 
z zakresu zdrowia publicznego. Zawiera się w niej propagowanie: ruchu konsumen-
ckiego pacjentów, międzynarodowych programów promocji zdrowia, a zwłaszcza 
edukacji zdrowotnej w ramach Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz 
aktywności społecznej w środowisku życia ludzi – Stowarzyszeń Zdrowych Miast. 
Globalną przestrzeń informacyjną i edukacyjną kreuje działalność WHO. W mię-
dzynarodowej sferze oddziaływania informacyjnego, a przede wszystkim edukacyj-
nego, są realizowane programy promujące zdrowie. Globalizacja promocji zdrowia 
oznacza nie tylko powszechny dostęp do informacji, ale także aktywność ludzi we 
wszystkich formach środowiska życia. 

Potrzebne okazało się udowodnienie interdyscyplinarnych powiązań z zakre-
su zdrowia publicznego i innych dziedzin oraz wyjaśnienie terminów takich, jak: 
odczytywanie zdrowia (ang. Health literacy), podejście siedliskowe (ang. Setting 
approach), siedlisko (ang. Setting), aktywne obywatelstwo (ang. Empowerment). 

Biblioteki_2.indd   18Biblioteki_2.indd   18 2012-11-26   12:39:472012-11-26   12:39:47



19   Wstęp

Wspólnym obszarem działalności wszystkich instytucji służących społeczeństwu 
jest promocja zdrowia. Stanowi tego rodzaju wartość ogólnospołeczną i indywidu-
alną, która przyczyniła się do powstania międzynarodowego ruchu społecznego 
oraz nowej dziedziny nauki. Według Jerzego B. Karskiego do obszarów badawczych 
ochrony zdrowia należą: podstawowa opieka medyczna, medyczna opieka specja-
listyczna oraz różne dziedziny pozamedyczne udzielające świadczeń w zakładach 
opieki zdrowotnej, a także w środowiskach życia, pracy i nauki [Karski 2009, s. 131]. 

Założenia teoretyczne rozwoju promocji zdrowia jako międzynarodowego ruchu 
społecznego określiłam na podstawie dwóch monografi i, pt. Zdrowie publiczne pod 
redakcją Stefana Poździocha i Andrzeja Rysia (Kraków 1996) oraz Praktyka i teoria 
promocji zdrowia Jerzego B. Karskiego (Warszawa 2009). Pomocne były również doku-
menty WHO bezpośrednio dotyczące inicjatyw społecznych w obszarach współpracy 
szkół promujących zdrowie lub stowarzyszeń zdrowych miast. Szczegółowe zasady or-
ganizacji szkoły promującej zdrowie opisałam na podstawie poradnika dla polskich 
organizatorów szkół promujących zdrowie [Woynarowska (red.) 1995, 170 s.]. 

Z uwagi na brak polskiego opracowania dotyczącego programów realizowanych 
w ramach inicjatyw w środowisku życia przez różne grupy społeczne w miejscach 
pracy, odpoczynku, zamieszkania pomocna okazała się książka pt. Healthy cities: re-
search and practice, stanowiąca pierwsze opracowanie na temat idei zdrowego mia-
sta [Davies, Kelly (red.) 1993, 188 s.]. Jego aktualizację stanowią opisy programów 
stowarzyszeń zdrowych miast, szkół promujących zdrowie. W rozdziale szóstym 
przedstawiłam przykłady uczestnictwa biblioteki publicznej w edukacji zdrowotnej, 
doradztwie informacyjnym odbiorców usług medycznych, charakteryzując tego ro-
dzaju inicjatywy w Buff alo w stanie Nowy York w Stanach Zjednoczonych i hrab-
stwie Surrey w Wielkiej Brytanii.

Zakończenie książki jest podsumowaniem rezultatów analizy piśmiennictwa 
reprezentującego rozwój bibliotekarstwa medycznego na świecie. Tworzy syntezę 
uwarunkowań odrębnej problematyki badawczej, popartej wiedzą o użytkownikach 
bibliotek i organizacji systemowych rozwiązań w dostępie do informacji z zakresu 
ochrony i promocji zdrowia oraz edukacji społecznej. 

Każdy z rozdziałów uzupełnia odrębny spis źródeł i opracowań. Ogółem wyko-
rzystałam trzysta pięćdziesiąt publikacji oraz zasobów internetowych. 

Problemy ujęte w poszczególnych rozdziałach nie zostały wyczerpane i każdy 
z nich może tworzyć odrębny temat badawczy, ukazujący nowy etap w rozwoju mię-
dzynarodowej przestrzeni informacyjnej z zakresu bibliotekarstwa medycznego. 

***
Inspiracją do napisania książki było poznanie kilku bibliotek medycznych, szpital-
nych i publicznych: w Buff alo w stanie Nowy York, Leatherhead w hrabstwie Surrey 
w Wielkiej Brytanii oraz Niemieckiej Centralnej Biblioteki Medycznej w Kolonii 
(Deutsche Zentralbibliothek für Medizin – ZB Med.). Zagadnienia organizacji pro-
mocji zdrowia w Austrii opisałam dzięki pobytowi w Instytucie Socjologii Medycy-
ny im. Ludwiga Boltzmana Uniwersytetu Wiedeńskiego.
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Pragnę wyrazić swoją wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do uzyska-
nia przeze mnie dostępu do piśmiennictwa i wiedzy, którą starałam się przekazać 
w książce. 

Wyrazy podziękowania kieruję do profesora dr. Stephena Dunnetta, Kathy 
Kubala oraz dr. Gary’ego Byrda, Amy Lyons za uczynienie mojego stażu naukowego 
na Uniwersytecie w Buff alo w dniach od 28 sierpnia do 6 października 2003 roku 
wyjątkowo owocnym. Dzięki pobytowi w Health Sciences Library University at Buf-
falo (Bibliotece Wydziału Medycznego Uniwersytetu w Buff alo) była możliwa ana-
liza piśmiennictwa niedostępnego wówczas w polskich bibliotekach oraz zaznajo-
mienie się z organizacją bibliotek, szpitalnej Kaleida Health i publicznej w Amherst 
(Amherst Public Library-Buff alo a.Erie County Public System). 

Niezbędne okazały się dwa wyjazdy studyjne w ramach bezpośredniej wymia-
ny naukowej między uniwersytetami: Jagiellońskim, Wiedeńskim i w Kolonii, które 
zrealizowałam w trakcie urlopu naukowego w pierwszym semestrze roku akademic-
kiego 2006/2007. Naukowego wsparcia w Uniwersytecie Wiedeńskim udzielili mi 
profesor dr Jürgen M. Pelikan, dyrektor Instytutu Socjologii Medycyny im. Ludwiga 
Boltzmana i dr Eva Sibitz, kierownik Biblioteki Socjologii i Nauk Politycznych. 

Bez poznania działalności informacyjnej ZB Med. w Kolonii nie byłoby możliwe 
opisanie nowoczesnych form usług bibliotecznych. Niezbędną wiedzę uzyskałam 
bezpośrednio od Ulricha Korwitza – Dyrektora biblioteki ZB Med. oraz Pracowni-
ków: Bettiny Kullmer, Simone Haas, Waldemara Dzeyka. 

W tym samym czasie przeprowadziłam badania sondażowe w pięciu polskich 
bibliotekach publicznych. Podziękowania za ich realizację składam Dyrektorom 
i Pracownikom: Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Bytomiu, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie, 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
w Krakowie. 

W szczególności dziękuję Paniom Profesor, dr hab. Marii Kocójowej i dr hab. 
Wandzie Pindlowej, za wspieranie mnie w mojej drodze naukowej i życiowej. Wy-
razy wdzięczności kieruję również do moich przyjaciółek: dr n. med. Teresy Bile-
wicz-Wyrozumskiej, dr n. hum. Małgorzaty Jaskowskiej, mgr Jadwigi Barcik oraz
mgr Teresy Michalak, najczęściej z nimi dyskutowałam opisywane problemy.

Wyjątkowe miejsce w podziękowaniach należy się moim Najbliższym, którym 
dedykuję tę książkę.

Barbara Mauer-Górska
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PREFACE

Th e sphere of health care constitutes a scientifi c and social area, in which a wider 
range of functionality of both scientifi c, public and hospital libraries (specialist ones 
set up in health care centers) is being realized. Th e organizational methods used in 
them make up what is referred to as medical librarianship – a sphere of activity which 
is the result of practice. Th e set of professional skills and sources of information were 
being formed since the end of the 19th c. through all the decades of the 20th c. con-
tributing to the shaping of international medical librarianship in the 21st c. Th e range 
of obligations and responsibilities of the librarians is not limited exclusively to con-
tributing to the increase of readership of books devoted to medical topics. A need 
for new qualifi cations in the occupation of librarian, of information counseling and 
evidence-based research methodology have arisen in the sphere of health care and 
promotion.

I have decided to reveal the role of libraries as institutions specializing in so-
cial communication and places where members of society communicate with other 
members of society for the organization of access and reception of information re-
lating to health care and promotion. In the course of realization of this task I have 
taken into consideration the most important facts and documents testifying to the 
formation of this practical and research sphere; I have done so by dividing the book 
into two major spheres of interest. 

In the fi rst one, entitled Th e Users of Information Relating to Health Care and 
Health Promotion, the problems of three successive chapters comprise knowledge 
relating to users and the dependencies which occur in the contemporary medical 
librarianship in the world. Th e above issues relate to factors such as: categories of 
users, methods of library organization, causes of failing to use the information, cri-
teria evaluating the quality of internet services and library-information systems. 
A separate problem which is a consequence of these type of relations, is informative 
and health education which constitutes the subject-matter of the second chapter.

In the third chapter, I present a profi le of the user of health information in Pol-
ish public libraries in fi ve cities, on the basis of my own questionnaire survey; the 
survey was conducted in Bytom and Katowice (Silesian province), Kraków and 
Chrzanów (Małopolska province) and in the Warsaw neighborhood of Warszawa-
Ochota in the course of two successive months: November and December of 2006. 
Th e social-demographic characteristic of the users of selected public libraries was 
supplemented with the description of the cities, taking into account factors such 
as: their population, historical conditionings, urban development, access to cultural 
and educational institutions as well as the internet.
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Th e subject-matter of analysis in the second part of the book, entitled Interna-
tional Scope of Librarianship, are the global links between medical libraries, includ-
ing: the American National Library of Medicine, the association of medical and 
hospital libraries, chiefl y in the United States, Canada and Great Britain. My in-
tention behind the division into three successive chapters (fourth, fi ft h and sixth) 
was to shed light on the phases of development of medical libraries, paying special 
attention to: international bases of knowledge, certain principles of organization of 
medical libraries, making health care information and WHO educational programs 
accessible to general public. I described the information systems relating to health 
care in Great Britain and Germany, as well as the organization of Polish medical li-
braries associated by the common information function within the library network 
of the Main Medical Library named aft er Stanisław Konopka in Warsaw, the librar-
ies of medical schools and universities as well as academic institutions specializing 
in health care. I concluded that the Polish medical web service which was created 
at the beginning of the 90s of the 20th c. from the initiative of medical circles, is 
a separate information sphere which serves professional and academic communica-
tion. Th e information and educational activity of public libraries includes such goals 
as: propagating patients’ consumer movement, international health promotion pro-
grams, and particularly the European Network of Health Promoting Schools as well 
as social activity in people’s immediate environment – the Association of Healthy 
Cities. I discussed certain world initiatives in order to confi rm that the globalization 
of the idea of health promotion means not only universal access to information, but 
also people’s activity in all forms of human environment. It was necessary at this 
point to establish certain interdisciplinary links between the sphere of public health 
and other disciplines of knowledge and to explain the meaning of such terms as: 
health literacy, setting approach, setting, empowerment.

Th e conclusion constitutes the summing up of the results of bibliography analy-
sis devoted to the issue of the development of medical librarianship throughout the 
world. It forms a synthesis of conditionings within a separate research area, support-
ed by knowledge concerning library users and the organization of systemic solutions 
within the sphere of access to health care, health promotion and social education. 
Each chapter is supplemented with a separate list of sources and publications. All in 
all, I consulted three hundred and fi ft y publications and internet resources.

Th e issues presented in the individual chapters have not been exhausted and each 
of them may constitute a separate research topic, revealing a new phase in the de-
velopment of international information space in the sphere of medical librarianship. 

***
Th e immediate impulse which served as an inspiration for me to write this book 
was a series of visits to medical, hospital and public libraries: in Buff alo in the state 
of New York, in Leatherhead in county Surrey in Great Britain and in the German 
Central Medical Library in Cologne (Zentralbibliothek für Medizin – ZB Med.). 
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Th e issues associated with the organization of health promotion in Austria were de-
scribed thanks to my stay in the Institute of the Sociology of Medicine named aft er 
Ludwig Boltzmann at the University of Vienna.

I would like to express my deep and sincere gratitude to all those who helped 
me gather the necessary bibliography and acquire the knowledge and information 
which I tried to describe in my book.

In this context I would like to address my special thanks to Professor Dr. Stephen 
Dunnett, to Kathy Kubala and to Dr. Gary Byrd and Amy Lyons for making my scien-
tifi c internship program at the University of Buff alo in the period from 28 August 
to 6 October 2003, particularly fruitful. Th anks to the stay in the Health Sciences 
Library at the University of Buff alo, it became possible for me to obtain the biblio-
graphy which was then unavailable in Polish libraries and to get acquainted with the 
organization of the hospital library Kaleida Health as well as the public library in 
Amherst (Amherst Public Library – Buff alo a. Erie County Public System).

It also proved necessary for me to take part in two individual study tours within 
the direct scientifi c exchange program between the Jagiellonian University and the 
Universities of Vienna and Cologne; I realized these during my research leave in 
the fi rst semester of the 2006/2007 academic year. At the University of Vienna I ob-
tained academic support from Professor Dr. Jürgen M. Pelikan, director of the In-
stitute of Sociology of Medicine, named aft er Ludwig Boltzmann and from Dr. Eva 
Sibitz, director of the Sociology and Political Sciences Library.

Without getting acquainted with the information activity of ZB Med. in Cologne 
it would have proved impossible for me to describe the modern forms of library ser-
vices. It was only thanks to the information obtained directly from Ulrich Korwitz 
– director of the ZB Med. Library and from his employees: Bettina Kullmer, Simone 
Haas and Waldemar Dzeyk that I obtained the necessary knowledge.

At the same time, I was conducting surveys in fi ve Polish public libraries. Th ere-
fore I would like at this point to thank their directors and employees for their assis-
tance, specifi cally: the employees of the Public Library in the Ochota Neighborhood 
of Warsaw, the Municipal Public Library in Bytom, the Municipal Public Library 
in Chrzanów, the Municipal Public Library in Katowice and the Provincial Public 
Library in Kraków.

Barbara Mauer-Górska 
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UŻYTKOWNICY INFORMACJI W OBSZARZE 
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ROZDZIAŁ 1

UŻYTKOWNICY INFORMACJI W ŚWIETLE 
PUBLIKOWANYCH BADAŃ Z ZAKRESU INFORMACJI 

NAUKOWEJ I BIBLIOTEKARSTWA MEDYCZNEGO 

Interdyscyplinarność współczesnych badań polega m.in. na zastosowaniu meto-
dologii z innych dziedzin nauki oraz różnorodnej tematyki z wielu dyscyplin. By 
ustalić aktualną tematykę priorytetową z ochrony i promocji zdrowia, zebrałam za-
gadnienia z zakresu informacji naukowej, bibliotekoznawstwa oraz bibliotekarstwa 
medycznego1. W celu rozpoznania powiązań problematyki badawczej w pierwszym 
rozdziale warto określić tematy podejmowane w piśmiennictwie z tego zakresu, któ-
re tworzą wiedzę o odbiorcach usług bibliotek z OiPZdr.

Rozpocznę od określenia wiedzy o użytkownikach z uwzględnieniem inter-
dyscyplinarnych zależności i wpływu na decyzje dotyczące strategii zarządzania 
w bibliotekach. Należy ją umiejscowić w zarządzaniu wiedzą, kierując się poglądem 
autorów książki, Angeli Abell i Nigela Oxbrow, pt. Competing with knowledge: the 
information professional in the knowledge management age (Kompetencje z wiedzy: 
profesjonalna informacja w wieku zarządzania wiedzą). Jej podstawę według Abell 
i Oxbrowa tworzy: 

Kapitał intelektualny, będący zintegrowanym ujęciem wiedzy o produktach, odbiorcach, 
usługach, wewnętrznych procesach, przyczyniających się do właściwej realizacji wyzna-
czonych zadań instytucji [Abell, Oxbrow 2001, s. 33]. 

Stałe poznawanie procesów i systemów informacji decyduje o sprawnym zarzą-
dzaniu oraz jej zastosowaniu nawet w wymiarze międzynarodowym. Autorzy pod-
kreślają ten punkt widzenia w stwierdzeniu, że nie można wiedzą zarządzać, lecz 
można wpłynąć na jej optymalne wykorzystanie [Abell, Oxbrow 2001, s. 33–38]. 
Rozpoznanie kapitału intelektualnego powinno przyczyniać się do opracowania roz-
wiązań modelowych. W otoczeniu zasobów wiedzy znajdują się instytucje lub zespo-
ły specjalistów z różnych dziedzin wiedzy i życia społeczeństwa, odbiorcy oraz mene-
dżerowie, będący organizatorami dostępu do źródeł poszukiwanych danych. Na ich 
wzajemne powiązania oddziaływają procesy społeczne, w których najważniejsze są: 
wartości, umiejętności, strategie polityczne i organizacyjne instytucji, usługi, metody 

1  Stosuje się skrót OiPZdr.
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zarządzania oraz informacja. Wspomniani autorzy sugerują poznanie procesów spo-
łecznych, przyczyn powstawania nowej odmiany informacji i ustaleń:

 • Co jest informacją i w jaki sposób można ją odnaleźć?
 • Jakie są potrzeby informacyjne i na czym polega ich realizacja?
 • Dlaczego brak zainteresowania informacją? 

W międzynarodowej skali powstawania wiedzy o użytkownikach Micheline 
Beaulieu, profesor informacji naukowej w Information School, University of Shef-
fi eld (Instytut Informacji Naukowej, Uniwersytet w Sheffi  eld) w Wielkiej Brytanii, 
wyodrębniła cztery etapy kształtowania się metodologii badawczej [Beaulieu 2003, 
s. 239–248]. Pierwszy etap rozpoczyna się w 1963 roku, kiedy powstał Ośrodek 
Badań Użytkowników Informacji w Uniwersytecie w Sheffi  eld oraz opublikowano 
wyniki uzyskane z obserwacji zachowań informacyjnych studentów w bibliotekach 
akademickich. W drugim – przypadającym na lata siedemdziesiąte ubiegłego stu-
lecia – przeprowadzono analizy wykorzystania zbiorów i katalogów bibliotecznych. 
Rozpoznano w nich potrzeby informacyjne różnych grup użytkowników bibliotek; 
np. pracowników nauki, ekonomistów, a także grup etnicznych i dzieci. W trzecim 
– w latach 1989–1999 – powstały modele zachowań informacyjnych, zaproponowa-
ne przez Davida Ellisa i Th omasa Daniela Wilsona, profesorów informacji nauko-
wej w Information School, University of Sheffi  eld (Instytut Informacji Naukowej, 
Uniwersytet w Sheffi  eld) w Wielkiej Brytanii [Ellis 1989, s. 171–212; Wilson 1999, 
s. 249–270]. W czwartym – od 2000 roku i kontynuowanym współcześnie przez 
większość badaczy, znajdują się tematy interaktywnego wyszukiwania w kompute-
rowych systemach informacyjnych.

Przykładem w piśmiennictwie polskim tego czwartego etapu jest książka Ma-
rii Próchnickiej, pt. Człowiek i komputer: dialogowy model wyszukiwania informacji 
[Próchnicka 2004, 186 s.]. Hipotetyczne założenia w ujęciu kategorii użytkowni-
ków zbiorowych i analizy systemów wyszukiwania informacji dotyczących ochrony 
zdrowia oraz kultury zostały opisane w monografi i Małgorzaty Kisilowskiej, pt. Mo-
delowanie rozległych systemów informacyjnych [Kisilowska 2009, 316 s.]. Oba przy-
kładowo wymienione opracowania reprezentują obszar badań z zakresu informacji 
naukowej w dwudziestym pierwszym stuleciu. Pokazują zależności między człowie-
kiem a systemem wyszukiwania informacji. 

Można zauważyć, że czynnikami decydującymi o ocenie rozwoju metodologii 
badawczej użytkowników informacji z zakresu OiPZdr. są przeglądy systematycz-
ne, określane również jako krytyczne. Umożliwiają one wykazanie tematów badaw-
czych i wyznaczają powiązania interdyscyplinarne z różnymi dziedzinami wiedzy, 
np. socjologią medycyny, pedagogiką, informatyką medyczną, psychologią. 

Zdaniem polskich autorów zajmujących się metodologią nauk medycznych tego 
typu analiza publikacji naukowych pozwala na trafne ustalenie potrzeby kontynua-
cji lub odpowiedni wybór tematów oraz uniknięcie niepotrzebnego ich powtarzania 
[Franaszek (red.) 2001, s. 31]. 
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Tego typu opracowania analityczno-syntetyczne umożliwiają wskazanie źródeł 
bibliografi cznych i autorów prac, przyczyniających się do zastosowania rozwią-
zań organizacyjnych w bibliotekarstwie medycznym [np. Booth 2004, s. 134–137; 
Cimpl, Byrd 2004, s. 14–33; Homan 2000, s. 83–84]. Celem pierwszego rozdziału 
książki jest ustalenie kierunków badawczych, wynikających z praktyki bibliotecznej 
i tworzących wiedzę o użytkownikach informacji z zakresu ochrony zdrowia. Stano-
wią one podstawy następującej struktury tematycznej: 

1.1. Kategorie użytkowników
1.2. Jakość źródeł informacyjnych w organizacji bibliotek
1.3. Przyczyny niekorzystania z informacji
1.4. Nowe formy usług on-line w systemach biblioteczno-informacyjnych. 

Ocenę piśmiennictwa z bibliotekarstwa medycznego rozpoczęła Kay Cimpl 
Wagner, od 21 kwietnia 2011 roku profesor i dyrektor w Wegner Health Science 
Information Center University of South Dakota, School of Medicine w Stanach 
Zjednoczonych [Cimpl Wagner 1985, s. 21–28]. Pierwszym tematem przeglądu była 
ocena kosztów fi nansowania bibliotek medycznych, a następnie badania ankietowe 
dotyczące opinii o realizacji usług bibliotek medycznych i szpitalnych przez pracow-
ników medycznych. Autorzy: Cimpl Wagner i Byrd (dyrektor Health Sciences Libra-
ry w Uniwersytecie w Buff alo, stanu Nowy York) wybrali trzydzieści pięć artykułów 
z lat 1974–2001 [Cimpl Wagner, Byrd 2004, s. 14–33]. Większość z nich była opub-
likowana w czasopismach: Bulletin of the Medical Library Association, Journal of 
Medical Education i Journal of American Medical Association (JAMA). Ocenili prze-
de wszystkim hipotezy i metody badawcze, uzyskane dane ilościowe, czas i miejsce 
realizacji opisanych badań w amerykańskich bibliotekach szpitalnych. 

Za kontynuację jednego z pierwszych przeglądów systematycznych należy rów-
nież uznać publikację Alison M. Winning (specjalista ds. oceny informacji w Bas-
setlaw Hospitals, National Health Services Trust w Doncaster, Wielka Brytania) 
i Catherine A. Beverley (pracownik informacji w School of Health and Related Re-
search, Sheffi  eld, Wielka Brytania) [Winning, Beverley 2003, s. 10–21]. Autorki do-
konały wyboru 284 publikacji z zakresu wspólnego obszaru badań, próbując usta-
lić zależności w wyszukiwaniu informacji i podejmowaniu decyzji terapeutycznych 
przez pracowników medycznych, np. lekarzy różnych specjalności i pielęgniarek. 
W pytaniach badawczych Winning i Beverley oczekiwały odpowiedzi dotyczących 
wpływu opublikowanych osiągnięć naukowych w ocenie rokowania terapeutyczne-
go oraz kosztów leczenia. W syntezie uzyskanych wyników stwierdziły, że stan ba-
dań w tych kwestiach jest niewystarczający. 

Przeglądy systematyczne Cimpl Wagner i Byrda oraz Winning i Beverley wyzna-
czają odrębną problematykę badawczą, określoną w języku angielskim terminem 
clinical librarianship. W tym zakresie podejmowane są szczegółowe kwestie doty-
czące np. potrzeb informacyjnych pracowników medycznych w szpitalach, tematów 
szkoleń w bibliotece szpitalnej. 
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Na podstawie bibliografi i analitycznej Science Citation Index Expanded Michael 
J. Homan (specjalista do spraw informacji i statystyki biomedycznej, profesor 
w Mayo Clinic w Rochester, Stany Zjednoczone) opracował analizę najczęściej cyto-
wanych artykułów, opublikowanych w latach 1969–1998 w czasopiśmie Bulletin of 
the Medical Library Association [Homan 2000, s. 83–84]. Umieścił w niej na pierw-
szym miejscu publikację Joanne Marshall z 1992 roku, cytowaną pięćdziesiąt dzie-
więć razy i dotyczącą potrzeb użytkowników biblioteki szpitalnej oraz jej wpływu 
na podejmowanie decyzji w postępowaniu klinicznym [Marshall 1992, s. 169–178]2. 

Clinical librarianship (bibliotekarstwo kliniczne) tworzy nowe pole badawcze, 
które rozpoczęło się rozpoznaniem potrzeb użytkowników informacji z zakresu or-
ganizacji opieki zdrowotnej. Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia 
przystąpiono do realizacji badań ankietowych na temat zależności między wykorzy-
staniem przez lekarzy najnowszych danych o sposobach leczenia a czasem pobytu 
pacjentów w szpitalach [Klein et al. 1994, s. 489–495].

***
Przeglądy systematyczne są powszechnym źródłem informacyjnym, potrzebnym 
w ocenie zrealizowanych i opisanych badań społecznych. Stosuje się w praktyce bi-
bliotekarstwa medycznego, aby rozpocząć nowy proces badawczy od rozpoznania 
już wcześniej wykazanych cech odbiorców bibliotek medycznych i szpitalnych. Ze 
względu na stwierdzone zależności między przyczynami opracowań syntez opubli-
kowanej problematyki badawczej i odpowiednim doborem materiałów bibliotecz-
nych należy rozważyć kwestie: kategorii użytkowników, oceny jakości źródeł infor-
macyjnych w organizacji bibliotek, przyczyny niekorzystania z informacji. 

1.1. Kategorie użytkowników

Do pierwszych opracowań oceniających badania ankietowe należy publikacja 
Josephine Dorsch, w której opisała dostęp do informacji naukowej medycznej przez 
lekarzy wiejskich w Stanach Zjednoczonych [Dorsch 2000, s. 346–354]3. Autor-
ka wykorzystała najwcześniej opublikowane prace badawcze w latach 1978–1999 

2  Joanne Gard Marshall, m.in. profesor i dziekan School of Information and Library Science 
(Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa) w Uniwersytecie North Carolina w Chapel Hill, 
Stany Zjednoczone, przewodnicząca Medical Library Association – MLA (Stowarzyszenia Bibliotek 
Medycznych) w latach 2004–2005. (Na podstawie: Fitzgerald, Dorothy (2004). Joanne Gard Marshall, 
AHIP, FMLA Medical Library President 2004–2005. Journal of the Medical Library Association, Vol. 92, 
No. 3, s. 302–305).

3  Josephine Dorsch – associate professor, bibliotekarz w Health Sciences Library – Peoria (Biblioteka 
Wydziału Medycznego w Peoria, University of Illinois (Uniwersytet Illinois, Chicago). Autorka wielu 
artykułów opublikowanych w amerykańskich czasopismach z bibliotekarstwa medycznego i programów 
badawczych, m.in. Evidence Based Medicine: Finding the Best Clinical Literature. (Na podstawie: UIC 
University of Illinois at Chicago. University Library Faculty Profi le. [dok. elektr.] http://www.uic.edu/
depts/lib/). 
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w amerykańskich czasopismach bibliotekarskich. Na podstawie analizy piętnastu 
artykułów wykazała wpływ wyszukiwanej informacji na podejmowane przez leka-
rzy decyzje o sposobie diagnostyki lub leczenia. Większość badań zawierała opis 
małych grup populacji i z tego względu są przykładem oceny dostępu do źródeł 
informacji, głównie w miejscu zamieszkania. 

Omówienie barier informacyjnych ze względu na status społeczny pracowni-
ków medycznych zmieniało się w poszczególnych latach. Niektórzy autorzy, oprócz 
wykazanych wyników, proponują rozwiązania organizacyjne dotyczące wykorzy-
stania lokalnych ośrodków informacji, zapewniających dostęp do elektronicznych 
bibliotek medycznych i zmniejszających bariery społeczne [Westberg, Miller 1999, 
s. 6–25]. 

Wyszukiwanie informacji w internetowych zasobach przez lekarzy rodzinnych 
było głównym tematem analizy wybranych artykułów w czasopismach medycz-
nych i bibliotekoznawstwie, przeprowadzonej przez Sue Lacey Bryant [Bryant 2000, 
s. 83–90]4. Podobnie i w tym opracowaniu można zauważyć kontynuację przeglądu 
piśmiennictwa, który wcześniej opracowali autorzy: Anita A.H. Verhoeven, Edzard 
J. Boerma i Betty Meyboom-de Jong z Uniwersytetu Groningen w Holandii [Bryant 
2000, s. 83–90; Verhoeven, Boerma, Meyboom-de Jong 1995, s. 85–90]. Na podsta-
wie analizy artykułów opublikowanych w latach 1979–1990 w czasopismach me-
dycznych oraz bibliotekarstwa medycznego autorzy przeprowadzili typologię róż-
nych potrzeb zawodowych użytkowników w obszarze OiPZdr. Wyodrębnili rodzaje 
informacji tematycznej: ogólnomedycznej i szczegółowej, dotyczącej diagnostyki 
i leczenia oraz farmaceutycznej. Stwierdzili również rodzaje barier, co powinno być 
wykorzystane w realizacji potrzeb informacyjnych, umożliwiając w odpowiedni 
sposób zaplanowanie usług bibliotecznych, opracowanie materiałów instruktażo-
wych i dydaktycznych dla studentów kierunków medycznych [Verhoeven, Boerma, 
Meyboom-de Jong 1995, s. 87]. 

Dość często podejmuje się badania ankietowe z uwzględnieniem potrzeb za-
wodowych pielęgniarek i studentów pielęgniarstwa [np. Cogdill 2003, s. 203–215; 
Kirkwood, Wales, Wilson 2003, s. 53–58]. Kwestionariusz ankiety pocztowej po-
służył Cogdillowi do opracowania typologii źródeł informacyjnych uznanych za 
najważniejsze w opiece pielęgniarskiej5. Na pierwszym miejscu umieścił tradycyjne 
formy komunikacji zawodowej, np. konsultacje, poradniki medyczne i informatory 
o lekach [Cogdill 2003, s. 205]. 

4  Sue Lacey Bryant – doradca ds.informacji, autorka książki Personal Professional Development and 
the Solo Librarian (Osobisty rozwój zawodowy i solo librarian (1995). London: UK Library Association 
Publishing. Wyjaśniła zadania zawodu bibliotekarza w jednoosobowych bibliotekach (ang. Solo 
librarian). W polskim bibliotekarstwie nazwę „jednoosobowa biblioteka” zastosowano w zestawie stron 
www pt. „Adresy przydatne dla jednoosobowych bibliotek” (2004). EBIB, nr 7(58). [dok. elektr.] http://
ebib.oss.wroc.pl/2004/58/warto.php.

5  Keith W. Cogdill – dyrektor regionalnego ośrodka informacji w amerykańskim stanie Teksas 
(South Texas Regional Information Services) w San Antonio. 
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Szeroki zasięg społeczny miały badania potrzeb zawodu pielęgniarskiego zrea-
lizowane w Wielkiej Brytanii przez: Michelle Kirkwood, Ann Wales, Anne Wilson 
[Kirkwood, Wales, Wilson 2003, s. 53–58]. Uczestniczyło w nich ponad dwa tysiące 
pielęgniarek, pracujących w jednym regionie systemu organizacji opieki medycznej 
w Wielkiej Brytanii, North Glasgow University Trust. Najpierw uczestniczące w an-
kiecie osoby oceniały problemy zawodowe, które najczęściej wymagały wyjaśnień 
na podstawie źródeł. Następnie autorzy badania przeprowadzili klasyfi kację tema-
tów, przydzielając je do trzech głównych kategorii, takich jak: zarządzanie usług 
medycznych, modele opieki pielęgniarskiej, opieka nad chorym [Kirkwood, Wales, 
Wilson 2003, s. 54].

***
Pierwsze opracowania syntez badań ankietowych dotyczyły identyfi kacji potrzeb 
zawodowych i naukowych lekarzy oraz pielęgniarek. Służyły ustaleniu tematów, 
jakie były zgłaszane przez ankietowanych, oraz ich wykorzystaniu w określeniu 
społecznego dostępu do pierwszych źródeł internetowych z nauk medycznych. 
W krystalizowaniu się wiedzy o użytkownikach należy dostrzec powiązania z oce-
ną nowych usług w bibliotekach medycznych, a także możliwość ustalenia barier 
informacyjnych wśród podstawowej grupy odbiorców, lekarzy i pielęgniarek. Auto-
rzy przykładowych publikacji często wskazywali na jakość zasobów internetowych 
z zakresu nauk medycznych oraz opieki zdrowotnej, zwłaszcza przeznaczonych dla 
ogółu społeczeństwa.

1.2. Jakość źródeł informacyjnych w organizacji bibliotek

Pierwsze badania oceniające i dotyczące udostępniania baz bibliografi cznych w wer-
sji elektronicznej zrealizowali w 1994 roku amerykańscy bibliotekarze: Peggy Mul-
laly-Quijas, Deborah H. Ward z Uniwersytetu Missouri w Kansas City) i Nancy
Woelfl , dyrektor ośrodka informacji medycznej (the Nebrasca Medical Center) 
[Mullaly-Quijas, Ward, Woelfl  1994, s. 305–311]. Z regionalnej sieci bibliotek me-
dycznych w regionie środkowowschodnim Stanów Zjednoczonych autorki wybrały 
cztery biblioteki medyczne. Wytypowały łącznie szesnaście grup problemowych, 
złożonych z dziesięciu do dwunastu osób. Ustaliły stopień umiejętności wyszuki-
wania w bazie bibliografi cznej Medline, udostępnianej wówczas na CD-romach oraz 
wersji on-line, Grateful Med. Do rozpowszechnienia badań analizujących zarządza-
nie bibliotek szpitalnych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie przyczyniła się decy-
zja American Medical Association (Amerykańskiego Stowarzyszenia Medycznego) 
z 1990 roku w sprawie systematycznej identyfi kacji potrzeb informacyjnych pacjen-
tów i ich rodzin [Hafner 1994, s. 64–66]. W celu opracowania jednolitej procedury 
organizacji biblioteki szpitalnej, z inicjatywy obu stowarzyszeń, przeprowadzono już 
w 1991 roku analizę działalności bibliotecznej w szpitalach w Stanach Zjednoczo-

Biblioteki_2.indd   34Biblioteki_2.indd   34 2012-11-26   12:39:472012-11-26   12:39:47



35Użytkownicy informacji w świetle publikowanych badań z zakresu informacji naukowej...

nych i Kanadzie. Zastosowano technikę systematycznego losowania co piątego ele-
mentu, z próbą n = 612 instytucji, pochodzących z ogólnej liczby N = 3061 bibliotek 
szpitalnych, zarejestrowanych w 1991 roku w American Medical Directory (Amery-
kańskim Informatorze Medycznym) [Silverstein 1996, s. 407–417]. Na podstawie 
badań ankietowych użytkowników jedenastu bibliotek szpitalnych w stanie Nowy 
York sprawdzono realizację standardu organizacyjnego Hospital Library Committee 
(Rady Bibliotek Szpitalnych).

Ocena usług bibliotecznych w bibliotekach medycznych i szpitalnych przez pra-
cowników medycznych ma na celu nie tylko uzyskanie wiedzy o użytkownikach, 
aby poznać rodzaje zachowań i potrzeb informacyjnych. Przeprowadzenie tego typu 
badań jest obowiązkiem na podstawie zapisu w narodowych programach zdrowia, 
np. w Wielkiej Brytanii. Należy tutaj zaliczyć analizę działalności bibliotek medycz-
nych oraz szpitalnych w regionie Cambridgeshire (Wielka Brytania), na podstawie 
publikacji z lat 1999–2001, zrealizowaną przez Grahama C. Haldane’a, bibliotekarza 
dziedzinowego z nauk o zdrowiu w Homorton College, School of Health Studies 
w Cambridge (Wielka Brytania) [Haldane 2003, s. 59]. Zakładanie bibliotek w insty-
tucjach opieki medycznej w poszczególnych regionach Wielkiej Brytanii było zale-
ceniem programu organizacyjnego Health Service Guidelines (Wytyczne Świadczeń 
Zdrowotnych) z 1997 roku. Ocena usług regionalnej biblioteki szpitalnej przez stu-
dentów pielęgniarstwa wpłynęła na uwzględnienie ich uwag i udostępnienie baz bi-
bliografi cznych oraz czasopism elektronicznych w regionalnej sieci informatycznej. 
Analiza działalności poszczególnych bibliotek szpitalnych w większości opisanych 
problemów badawczych polega głównie na ustaleniu potrzeb informacyjnych i do-
borze odpowiednich zbiorów drukowanych, podręczników lub poradników oraz 
czasopism elektronicznych, baz bibliografi cznych Medline, CINAHL dostępnych on-
-line6.

Tematy w publikacjach, podejmowane na początku dwudziestego pierwszego 
stulecia, są realizowane w ramach polityki gromadzenia zasobów informacyjnych 
w bibliotekach specjalnych wszystkich typów z zakresu ochrony zdrowia [np. Wozar, 
Worona 2003, s. 216–221; Korjonen-Close 2005, s. 96–106; Turtle 2005, s. 267–275].

Najczęściej dotyczyły nowych rodzajów usług bibliotecznych on-line i były two-
rzone na podstawie oceny wyszukiwania przez różne grupy społeczne. Przykładowo 
struktura biblioteki wirtualnej z pielęgniarstwa została opracowana przez biblio-
tekę medyczną amerykańskiego Uniwersytetu w Pittsburghu w latach 1996–2000 
na podstawie obserwacji logowania, początkowo do projektu tego nowego sposobu 
udostępniania informacji [Wozar, Worona 2003, s. 216]. Najwięcej zainteresowa-
nych korzystało z adresów elektronicznego dostępu do podręczników i poradników 
z opieki pielęgniarskiej, w następnej kolejności – systemu Medline, baz bibliografi cz-
nych NLM, podręczników z medycyny wewnętrznej oraz intensywnej opieki me-
dycznej, informatorów o lekach, bazy bibliografi cznej z pielęgniarstwa (CINAHL), 
pełnotekstowych tytułów czasopism elektronicznych [Wozar, Worona 2003, s. 218]. 

6  Stosuje się skrót CINAHL – the Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 
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Wprowadzenie nowych form usług informacyjnych z zastosowaniem rozwijającej 
się informatyki i elektroniki, np. elektroniczne dostarczanie dokumentów, udostęp-
nianie baz bibliografi cznych on-line, opracowanie bibliotek wirtualnych, stanowiło 
już pod koniec lat dziewięćdziesiątych problematykę wielu publikacji napisanych 
nie tylko przez bibliotekarzy amerykańskich, ale także z krajów europejskich [np. 
Pelzer, Wiese i Leysen 1998, s. 346–355; D’Alessandro et al. 1998, s. 564–568; Obst 
1998, s. 528–533]. 

Studenci weterynarii amerykańskiego Uniwersytetu Iowa porównali przydatność 
bibliografi i Biological Abstracts, Agricola, Index Medicus w wersji drukowanej oraz 
elektronicznej, wykorzystując lokalną sieć VIN-Veterinary Information Network 
[Pelzer, Wiese, Leysen 1998, s. 346–355]. 

Większość ankietowanych studentów (90 procent) zgłosiła zainteresowanie 
źródłami w wersji elektronicznej. To zdecydowało o doborze zasobów potrzebnych 
do studiowania i udostępnianych w sieci VIN. Podobnie w ramach telemedycznej 
sieci informatycznej zbadano stopień zainteresowania biblioteką wirtualną Th e Vir-
tual Hospital Web [D’Alessandro et al. 1998, s. 564–568]. Za jej pośrednictwem już 
od 1992 roku wydział medyczny Uniwersytetu Iowa (Stany Zjednoczone) był cen-
trum informacji w lokalnym systemie z ochrony zdrowia, łączącym sześć szpitali 
w małych miejscowościach tego stanu. 

Temat wykorzystania przez niemieckich lekarzy źródeł elektronicznych z zakre-
su nauk medycznych, opublikowany w 1998 roku przez Olivera Obsta, dyrektora 
biblioteki wydziału medycznego w Uniwersytecie w Münster, należy do pierwszych 
tego typu publikacji z obszaru informacyjnego OiPZdr. w Europie [Obst 1998, 
s. 528–533]. 

Komputeryzacja źródeł informacyjnych w naukach medycznych rozpoczęła 
nowy etap w badaniach użytkowników. Jej skutki można dostrzec w przeglądach sy-
stematycznych, włączonych do metodologii evidence-based-librarianship [Eldredge 
2002, s. 380–392]7. W syntetycznym opracowaniu do najczęściej podejmowanych 
tematów badawczych, głównie w czasopismach z bibliotekarstwa medycznego 
w latach 1990–2000, Jonathan Eldredge zaliczył organizację bibliotek specjalnych 
przeznaczonych dla różnych grup społecznych. Wykazane potrzeby informacyj-
ne pozwalają wyznaczyć nowe kategorie użytkowników z uwzględnieniem takich 
cech społecznych, jak np. pełnione funkcje zawodowe, uznawane wartości. Naj-
częściej były podejmowane problemy badawcze, których wyniki miały wpływ na 
zastosowanie programów edukacyjnych dla studentów medycyny i pracowników 
medycznych szpitali, np. wyszukiwanie w bazie Medline, kształcenie umiejętności 
krytycznej oceny publikacji naukowych. Problemy badawcze często obejmują nie-
wielkie próby celowe populacji, w których uczestnicy zostali wybrani ze względu na 
podobny rozkład jednakowych zmiennych, np. stu dwudziestu czterech lekarzy ze 

7  Jonathan Eldredge – associate professor w Health Sciences Library and Informatics Center 
(Biblioteki medycznej i Centrum Informatyki) w Uniwersytecie w stanie Nowy Meksyk (Stany 
Zjednoczone). Autor pierwszych opracowań w metodologii evidence – based – librarianship. 

Biblioteki_2.indd   36Biblioteki_2.indd   36 2012-11-26   12:39:472012-11-26   12:39:47



37Użytkownicy informacji w świetle publikowanych badań z zakresu informacji naukowej...

słabą znajomością wyszukiwania w bazie bibliografi cznej Medline, ośmiuset dwu-
nastu pracowników naukowych tylko wydziału medycznego Uniwersytetu w Chi-
cago. W latach 2000–2005 autorzy artykułów najczęściej uwzględniają reorgani-
zacje w bibliotekach medycznych i szpitalnych nie tylko z powodu zastosowania 
w nich nowej techniki informatycznej lub elektronicznej. Celem większości badań 
ankietowych było dostosowanie organizacji zbiorów o tematyce medycznej oraz 
profi laktyki zdrowia do rzeczywistych potrzeb użytkowników. Realizowały je rów-
nież niewielkie biblioteki szpitalne np. w Wielkiej Brytanii, w ośrodkach im. Marie 
Curie, w Liverpoolu i Newcastle [Bailey et al. 2000, s. 71–76]. Porównanie struktu-
ry księgozbiorów w obu ośrodkach medycznych posłużyło do organizacji biblioteki 
w mniejszym szpitalu w Newcastle. Zgłoszone w procesie badawczym sugestie i po-
trzeby informacyjne autorzy badań wykorzystali w opracowaniu organizacji syste-
mu powiązań biblioteki szpitalnej oraz jej oddziałów. Pytania dotyczyły rodzajów 
opieki medycznej i źródeł informacyjnych. Uzyskane odpowiedzi miały praktyczne 
zastosowanie w organizacji udostępniania dokumentów za pośrednictwem lokalnej 
sieci informatycznej w regionie Newcastle. Były również argumentem do zatrud-
nienia wykwalifi kowanego bibliotekarza, opracowania planu organizacji biblioteki 
szpitalnej i jej oddziałów w hospicjach [Bailey et al. 2000, s. 75–76].

Celem większości badań użytkowników bibliotek w ośrodkach opieki medycz-
nej była kontrola stopnia dostosowania nowych usług bibliotecznych do oczeki-
wań odbiorców. Systematycznie w NLM doskonalenie źródeł informacyjnych od-
bywa się przez analizę zaplanowanych zmian w budowie i wyszukiwaniu Medlarsa 
i Medline’a na podstawie opinii użytkowników. W latach siedemdziesiątych dwu-
dziestego wieku po raz pierwszy test marketingowy Caldera (Journal of Marketing 
Research 1977, Vol. 14, s. 353–364) posłużył do doskonalenia budowy komputero-
wych baz bibliografi i Index Medicus. Uzyskanie społecznej oceny na temat dostępu 
do informacji z zakresu nauk medycznych i zdrowia w skali ogólnokrajowej, a nawet 
międzynarodowej, było celem badań pilotażowych zrealizowanych w NLM w 1999 
roku [Wood et al. 2000, s. 314–322]. Pierwsza wersja bazy wiedzy Medlineplus, za-
wierająca popularną encyklopedię zdrowia, informatory o lekach, przeznaczone dla 
ogółu społeczeństwa, wpłynęła na popularyzację tego narzędzia wyszukiwawczego. 
Badania ankietowe, sprawdzające w ciągu jednego roku liczbę wyszukiwań, wyka-
zały ich wzrost z siedmiu do ponad dwustu dwudziestu milionów. Zainteresowanie 
systemem Medline na całym świecie wpłynęło na nowe decyzje NLM w zakresie 
edukacji informacyjnej i zdrowotnej oraz opracowania specjalnych programów 
dla bibliotek publicznych. Tym razem rezultatem tego rodzaju badań pilotażowych 
było umiejscowienie bibliotek publicznych w ogólnokrajowym systemie informacji 
z ochrony zdrowia. Zastosowano w nich wiele metod, np.: dyskusje w regionalnych 
bibliotekach medycznych w formie telekonferencji, ocenę zawartości informacyjnej 
stron www bibliotek publicznych, analizę odbioru źródeł informacyjnych dostęp-
nych w ramach National Network of Libraries of Medicine (Krajowej Sieci Bibliotek 
Medycznych). Dobór bibliotek publicznych przebiegał na podstawie analizy adre-
sów komputerowych do bazy bibliografi cznej Medlineplus. Najwięcej logowań za-
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notowano w sieci lokalnej bibliotek publicznych w Nowym Yorku (New York City 
Public Library). Uzyskane wyniki wykorzystano początkowo w organizacji promocji 
systemu Medline. Można przypuszczać, że podjęcie tego typu tematów badawczych 
przyczyniło się do potrzeby programów edukacji informacyjnej. Wydano przewod-
niki dostępne w internecie dla ogółu zainteresowanych informacją o zdrowiu oraz 
bibliotekarzy, które zastosowali w bibliotekarskich szkoleniach (ang. Train-the-tra-
iner). Do nich należą programy fi nansowania badań ankietowych, grup oceniają-
cych, monitorowanie stron www bibliotek publicznych i opracowanie specjalnych 
źródeł z ochrony zdrowia dla użytkowników. Potwierdzeniem udziału tego typu bi-
bliotek we wszystkich systemach organizacyjnych jest Narodowy Program Zdrowia 
w Wielkiej Brytanii. W projekcie nowelizacji na lata 1998–2005 (National Executive 
Information for Health. An Information Strategy for the Modern NHS 1998–2005, 
London 1998) postanowiono opracować mapę lokalizacji bibliotek szpitalnych 
w Wielkiej Brytanii i ocenić stopień powszechności dostępu do informacji na temat 
zdrowia oraz usług medycznych [King, Hornby 2003, s. 206]. Badania zrealizowano 
za pośrednictwem biblioteki wirtualnej National Electronic Library for Health (póź-
niej NHSnet). Załączony kwestionariusz pytań skierowany był do ogółu społeczeń-
stwa brytyjskiego w celu sprawdzenia ich opinii i wiedzy na temat źródeł informacji 
o zdrowiu z uwzględnieniem, m.in. bibliotek szpitalnych i publicznych. 

***
Doskonalenie wyszukiwania informacji w międzynarodowej bibliografi i medycznej 
Medline, udostępnianej on-line, przebiegało szczególnie intensywnie w latach dzie-
więćdziesiątych dwudziestego wieku. W tym czasie następował również rozwój bi-
bliotek specjalnych w obszarze OiPZdr. W narodowych programach zdrowia, ame-
rykańskim i brytyjskim, zauważono udział bibliotek publicznych oraz szpitalnych 
w udostępnianiu informacji dotyczących opieki medycznej. W kontekście założeń 
organizacji ogólnokrajowych systemów informacyjnych wyniknęła konieczność do-
stosowania źródeł informacyjnych do programów edukacyjnych w zakresie profi -
laktyki zdrowia. 

W odrębnym fragmencie potrzebne będzie omówienie problematyki badawczej 
o przyczynach niekorzystania z informacji z zakresu wiedzy o zdrowiu. 

1.3. Przyczyny niekorzystania z informacji

Idea powszechnego dostępu do informacji o zdrowiu była przedmiotem oce-
ny w narodowych programach zdrowia w Wielkiej Brytanii [Williams, Nicholas, 
Huntington 2003, s. 95–103]. Autorzy, Peter Williams, David Nicholas, Paul 
Huntington z Internet Studies Research Group w City University w Londynie po-
stanowili wyjaśnić przyczyny niekorzystania z punktów informacyjnych. Zastoso-
wali model wyszukiwania informacji (ang. Sense-making) według Brendy Devin, 
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w którym „indywidualne sytuacje ludzi tworzą kontekstowe znaczenie informacji” 
[Devin 1976, 282 s.]. 

W zasadniczym postępowaniu badawczym Williams, Nicholas i Huntington 
określili sytuacje wymagające uzyskania informacji i wynikające ze stanu zdrowia. 
Ocenili je jako pilne (natychmiastowe), długoterminowe oraz powtarzające się. Ba-
danie tego rodzaju potrzeb informacyjnych przeprowadzili w jednym ośrodku pod-
stawowej opieki zdrowotnej, w niewielkiej miejscowości w Muselburg koło Edyn-
burga. Na podstawie zalogowań do lokalnego systemu informatycznego o zdrowiu 
wykazali, że najmniejszą grupę użytkowników stanowiły kobiety w wieku 55–74 
lat [Williams, Nicholas, Huntington 2003, s. 96]. Znaczące określenie społecznego 
zasięgu stanowiła płeć użytkowników serwisu internetowego, gdyż we wszystkich 
grupach wiekowych mężczyźni wykazali najmniejszy stopień zainteresowania tema-
tami zdrowia. Stwierdzoną przyczyną niekorzystania z punktu informacyjnego był 
brak zainteresowania wyjaśnieniem konkretnej sytuacji zdrowotnej.  

Poszukiwanie przyczyn niekorzystania ze źródeł informacyjnych występuje 
w problematyce badawczej często w odniesieniu do powstających nowych ogólno-
krajowych systemów informatycznych. Ocena geografi cznego dostępu do brytyj-
skiej Narodowej Biblioteki Elektronicznej Zdrowia (NHSnet) była głównym kierun-
kiem badań ankietowych, podjętych w 2001 roku w Wielkiej Brytanii przez autorów, 
Petera Wilsona, Julie Glanville, Iana Watta z Uniwersytetu w Yorku i z Centre for 
Reviews and Dissemination, ośrodka badawczego stosującego metodologię evidence-
-based [Wilson, Glanville, Watt 2003, s. 172–178]8. Uzyskane odpowiedzi pozwoliły 
autorom sprawdzić stopień wykorzystania i przyczyny niekorzystania z NHSnet. 
Do najczęściej podawanych należał brak czasu lub umiejętności obsługi komputera. 
Wśród ankietowanych lekarzy większe było zainteresowanie dostępnymi w inter-
necie źródłami bibliografi cznymi z nauk medycznych, Medline i Cochrane Library.

***
Dla szczegółowych celów problematyki badawczej miało znaczenie ustalenie przy-
czyn niekorzystania z informacji naukowej medycznej. W pierwszym etapie rozwo-
ju internetowych zasobów z OiPZdr. w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku 
identyfi kacja potrzeb odbiorców informacji decydowała o budowie baz bibliogra-
fi cznych oraz zastosowania w nich odpowiedniej strategii wyszukiwawczej. Kieru-
nek badawczy, wyznaczony przez wiedzę o użytkownikach, wpłynął na organizację 
bibliotek medycznych i szerzej tym zagadnieniem zajmę się w kolejnym fragmencie, 
aby ukazać dalsze zależności, jakie wystąpiły na początku dwudziestego pierwszego 
wieku pod wpływem intensywnie rozwijającej się techniki informatycznej. 

8  Dalej stosuje się skrót NHS.
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1.4. Nowe formy usług on-line w systemach 
biblioteczno-informacyjnych

Zainteresowanie źródłami internetowymi o tematyce zdrowia przez ogół społeczeń-
stwa w dwudziestym pierwszym wieku jest stałym tematem artykułów w czasopis-
mach: Journal of the Medical Internet Research, Health Libraries and Information 
Journal [np. Potts, Wyatt 2002; Houston 2002; Coleman 2003]. 

Analiza wyszukiwania najnowszych źródeł medycznych przez użytkowników 
internetu posłużyła do opracowania kryteriów jakości oraz doskonalenia zasobów 
z ochrony zdrowia z uwzględnieniem różnych grup społecznych. Brytyjski serwis 
medyczny Medix ocenili pod względem korzyści uzyskania wiedzy przez pacjen-
tów Henry W.W. Potts (z Cancer Research Psychosocial Group w Guy’s, King’s and 
St. Th omas’ School of Medicine w Londynie) i Jeremy C. Watt (z Klinische Infor-
matiekunde, Academic Medical Centre w Amsterdamie [Potts, Wyatt 2002, 4(1), 
e5]. W tym celu posłużył im kwestionariusz ankiety dołączony do serwisu Medix. 
Uzyskane odpowiedzi, głównie pochodzące od lekarzy, stanowiły potwierdzenie, 
że wyjaśnienia zagadnień medycznych w internecie w większości mogą dostarczyć 
pacjentom „więcej korzyści niż szkody”. Autorzy na podstawie procesu badawcze-
go ustalili grupę użytkowników serwisów, reprezentującą osoby w młodym wieku, 
będące w trudnej sytuacji życiowej, głównie ze względu na schorzenia przewlekłe.

Uzyskanie wiedzy na temat przewlekłych lub rzadkich chorób było najczęstszym 
celem szukania informacji w serwisie Medix oraz możliwości kontaktu z innymi 
chorymi. 

Jednocześnie z pierwszymi serwisami internetowymi z zakresu ochrony zdro-
wia realizowano badania charakteryzujące cechy społeczności użytkowników tego 
rodzaju źródeł informacyjnych Do tego przykładu opracowań należy ankieta te-
lefoniczna dołączona do amerykańskiego portalu Pew Internet and American Life 
Project [Houston 2002, 4(2), e7]. Zarejestrowano ponad ośmiuset użytkowników 
portalu i poszukujących w nim stale wiadomości o zdrowiu. W grupie osób tego 
rodzaju użytkowników było najwięcej kobiet, 64 procent w wieku 40–42 lat. Naj-
częściej przez ankietowanych były wyszukiwane informacje w bazie bibliografi cznej 
MedlinePubMed. 

Na początku dwudziestego pierwszego wieku uzyskano ocenę uniwersalnego za-
sobu internetowego dla lekarzy i innych grup pracowników medycznych oraz osób 
zainteresowanych problematyką ochrony zdrowia. Wnioski wynikające z tego rodza-
ju badań posłużyły autorom do zaproponowania serwisów tematycznych w między-
narodowej platformie cyfrowej e-health. Ankieta internetowa jest częstą techniką po-
znania użytkowników projektowanych nowych form usług bibliotecznych, w których 
szczególny rozwój wyznaczono edukacji informacyjnej [np. Nicholas, Huntington, 
Williams, Gunter 2003, s. 215–224; Coleman 2003, s. 160–171]. Podobne powiąza-
nia należy zauważyć w innych formach komunikacji społecznej dotyczących popu-
laryzacji wiedzy o zdrowiu. 
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W latach 2001–2003 badania sondażowe, realizowane przez Wydział Zdrowia 
Publicznego Uniwersytetu w Londynie, pt. Th e Web, the kiosk, digital TV and the 
changing face of consumer health information provision, miały sprawdzić stopień 
odbioru programów dotyczących profi laktyki zdrowia w telewizji kablowej TV 
TELEWEST w Birmingham [Nicholas et al. 2003, s. 215–224]. Porównano w nich 
zainteresowania komercyjnymi serwisami internetowymi i umieszczonymi w ogól-
nokrajowym brytyjskim portalu NHS. Autorzy planowali, aby uwzględnić zbioro-
wość generalną, wszystkich zarejestrowanych czterdzieści pięciu tysięcy abonentów 
telewizji kablowej w Birmingham, do których wysłano pocztą kwestionariusz ankie-
ty. Ocenę odbioru informacji zawartych w serwisach internetowych przeprowadzi-
li również na podstawie kwestionariusza pytań, dołączonego do płatnego serwisu 
z zakresu ochrony zdrowia, Surgerydoor. W opublikowanych tego typu badaniach 
ankietowych można zauważyć, że mimo niewielkiego, pod względem ilościowym, 
rezultatu uzyskanych opinii odbiorców telewizji autorzy ustalili kryteria oceniające 
ze względu na rodzaj twórców źródeł informacyjnych. Większość ankietowanych 
zwracała uwagę na pochodzenie informacji. Dla nich istotne znaczenie miał symbol 
NHS (Narodowego Programu Zdrowia) Wielkiej Brytanii, znajdujący się w progra-
mach telewizji kablowej oraz w internetowych serwisach.

Potrzebę oceny tematycznych serwisów internetowych, już w pierwszym etapie 
ich powstawania w latach dziewięćdziesiątych, uwzględniły w 2000 roku Kathleen 
Griffi  ths i Helen Christensen z Centre for Mental Health Research (Centrum badań 
z zakresu zdrowia psychicznego) w the Australian National University, Canberra 
[Griffi  ths, Christensen 2000, s. 1511–1515]. Sprawdziły dwadzieścia jeden serwisów 
informacyjnych na temat depresji. Opracowały trzy rodzaje kryteriów oceny wybra-
nych stron tematycznych: 1) zawartość informacyjna, zgodna z tematem i sposobem 
ujęcia, 2) estetyka opracowania technicznego i umieszczenie środków multimedial-
nych, 3) informacje o autorach i odsyłacze do instytucji medycznych.

Przedmiotem badań społecznego odbioru stały się na początku dwudziestego 
pierwszego wieku internetowe zasoby informacji farmaceutycznej, realizowane m.in. 
w Wielkiej Brytanii przez szpitalne apteki. W kryteriach jakości tego rodzaju serwi-
sów internetowych zauważono potrzebę dostępu do bezpłatnych informacji o lekach 
dla społeczeństwa. Jakość serwisów internetowych sprawdziła Bridget Coleman, far-
maceutka z apteki w Whittington Hospital w Londynie. W krótkim okresie, w ciągu 
jednego miesiąca trwania procesu sprawdzała skuteczność efektów farmakotera-
pii z uzyskaniem wiedzy o lekach przeciwdepresyjnych przez chorych na depresję 
[Coleman 2003, s. 161]. Podobnie i ta autorka zrealizowała swoje badania ankietowe 
w niewielkiej grupie osób. Tworzyło ją dwudziestu siedmiu pacjentów, leczonych 
ambulatoryjnie w jednej przychodni szpitalnej, Whittington Hospital, w Londynie. 
W kryteriach doboru źródeł internetowych Coleman uwzględniła: kompletność in-
formacji, szczegółowość wyszukiwania, rekomendację organizacji medycznych lub 
możliwość połączenia z portalem HNO (Health on the Net Foundation)9. Dodatko-

9  Dalej w tekście HNO.
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wą techniką badawczą był eksperyment, zastosowany w grupie siedemnastu osób 
w wieku ponad sześćdziesięciu lat, w tym dziesięciu mężczyzn, którzy nie korzystali 
z internetu. Mimo wielu ograniczeń, między innymi krótkiego czasu trwania badań, 
można zauważyć celowość podjęcia tego typu badań użytkowników w połączeniu 
z oceną jakości internetu medycznego. Poznanie potrzeb informacji o lekach od-
zwierciedliło kierunek działalności bibliotek szpitalnych w zakresie wyszukiwania 
danych w bazach farmaceutycznych i medycznych. 

W usługach bibliotek szpitalnych według Coleman dobór serwisów www był 
realizowany już na początku dwudziestego pierwszego wieku na podstawie takich 
kryteriów oceniających, jak: powszechność dostępu do wszystkich źródeł interne-
towych, autoryzacja przez organizacje medyczne i farmaceutyczne, aktualność da-
nych o rynku farmaceutycznym i odsyłacze do innych powiązanych tematycznie 
oraz zgodność z zakresem tematycznym [Coleman 2003, s. 166].

Nowe formy usług bibliotecznych pojawiają się w wielu bibliotekach szpital-
nych i wydziałach medycznych za pośrednictwem poczty elektronicznej w latach 
dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Stanowią problematykę badań w celu usta-
lenia potrzeb odbiorców informacji konsultacyjnych serwisów informacyjnych on-
-line z zakresu ochrony zdrowia (ang. Ask a librarian; Chat [np. McGraw, Heiland, 
Harris 2003, s. 41–56; Jerant, Firestein 2003, s. 57–68; Maheswari 2005, s. 286–295]). 
Pytania użytkowników zgłaszane w serwisie konsultacyjnym w amerykańskiej bi-
bliotece wydziału medycznego Uniwersytetu North Karolina wzięto pod uwagę 
w innych projektach interaktywnych programów informacyjnych, np. dla studen-
tów medycyny uczestniczących w edukacji na odległość [McGraw, Heiland, Harris 
2003, s. 42]. Analiza potrzeb i pytań w tego rodzaju nowoczesnych formach komu-
nikacji biblioteki z otoczeniem częściowo zastępuje zwykle telefonicznie zgłaszane 
sugestie użytkowników dotyczące poszukiwanych książek, czasopism i organizacji 
biblioteki. 

Znaczenie nowoczesnych narzędzi informacyjnych polega coraz częściej na szer-
szej możliwości ich oceny przez użytkowników, aby następnie uwzględnić sugestie 
w projekcie bibliotecznego serwisu [Jerant, Firestein 2003, s. 58]. Opracowanie pro-
jektu odnosiło się do odpowiedzi na większość zarejestrowanych pytań, według po-
działu na informacje biblioteczne, bibliografi czne, faktografi czne.

Cechy funkcjonalne współczesnych systemów biblioteczno-informacyjnych są 
najczęściej opiniowane przez użytkowników bibliotek. Najczęściej problematyka 
badawcza dotyczy bibliotek publicznych i akademickich ze względu na zróżnico-
wane środowiska społeczeństwa. Ocena dostarczania dokumentów jest ważnym 
etapem w celu poznania potrzeb informacyjnych: realizowanych i wykorzystanych 
w doborze odpowiedniego księgozbioru, źródeł bibliografi cznych w małej bibliote-
ce szpitalnej [Maheswari 2005, s. 286–289]. Przykład regularnego stosowania tego 
typu badań w organizacji małej biblioteki w Greater Glasgow Primary Care Division 
(Ośrodku Opieki Podstawowej) w Glasgow (Szkocja) potwierdza niezbędność wie-
dzy o użytkownikach, zwłaszcza w celu planowania odpowiedniej struktury tema-
tycznej zbiorów. W tej opisanej problematyce badawczej początkowym zadaniem 
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było ustalenie tematów informacji lub książek, najczęściej wypożyczanych. Stwier-
dzono, że ocena źródeł internetowych przez różne grupy pracowników medycznych 
występowała równolegle z implementacją międzynarodowej sieci informatycznej 
w naukach medycznych. 

Poszukiwanie informacji przez lekarzy, w kontekście rozpowszechnienia inter-
netu w życiu codziennym, zostało przeprowadzone w pierwszym etapie funkcjono-
wania platformy informacyjnej telemedycyny i zdrowia w 2003 roku przez Florence 
Gonod Boisson, z ośrodka dokumentacji i informacji w Université Claude Bernard 
w Lyonie we Francji [Boisson 2005, s. 173–181]. Na podstawie ankiety autorka usta-
liła cel poznania wpływu komputeryzacji w systemie ochrony zdrowia we Francji 
na zmiany w sposobie wyszukiwania informacji przez pracowników medycznych. 
Wnioski potwierdzają nierównomierny dostęp do informacji naukowej medycznej 
na świecie. W 1998 roku utworzono we Francji ogólnokrajową platformę informa-
tyczną z zakresu telemedycyny, ochrony zdrowia, elektronicznych kart pacjenta. Nie 
było równomiernego dostępu do niej we wszystkich regionach kraju. W tym samym 
czasie w Stanach Zjednoczonych internet stał się popularnym narzędziem informa-
cyjnym w celach zawodowych i prywatnych. Wyznaczenie nierówności w dostępie 
do informacji medycznej i komputeryzacja systemu organizacji opieki zdrowotnej 
spowodowały zmiany w sposobie poszukiwania informacji. 

Według Boisson istotne znaczenie ma w ocenie użytkowników stwierdzenie mo-
delu aktywnego lub pasywnego zachowań informacyjnych użytkowników [Boisson 
2005, s. 177]. Poznanie modelu aktywnego polega na zbadaniu czynników, które 
powodują, że użytkownicy szukają informacji z własnej inicjatywy. W pasywnym 
sposobie wszystkie działania koncentrują się wokół nieposzukiwanych indywidual-
nie informacji. Ten rodzaj zachowań wykorzystują fi rmy farmaceutyczne. Wydaw-
nictwa z opisem nowych leków lub innych preparatów służą zdobywaniu klientów. 
Dobór odpowiednich źródeł internetowych powinien odbywać się zgodnie z prefe-
rencjami potencjalnych użytkowników biblioteki.

Z kolei temu celowi posłużyły kwestionariusze pytań on-line, stosowane naj-
częściej w dwudziestym pierwszym wieku i zamieszczane na stronach domowych 
bibliotek szpitalnych lub portali medycznych, np. COREC, Biomednet, Biospace 
[Korjonen-Close 2005, s. 96–106]. Badania ankietowe rozpoczynają się zwykle od 
opracowania nowego standardu organizacji biblioteki szpitalnej lub medycznej na 
podstawie opinii użytkowników [Turtle 2005, s. 267–275]. 

W latach 2003–2005 w tekstach artykułów w czasopismach z bibliotekarstwa 
medycznego pojawiły się opisy nowych technik badawczych, stosowanych w celu 
poprawienia jakości usług bibliotecznych przez np. wykazanie słabych i mocnych 
stron w organizacji biblioteki [Lapidus 2003, s. 237–244]. 

Interdyscyplinarne powiązania w organizacji praktyki bibliotekarskiej z dziedzi-
ną zarządzania przedstawia przegląd systematyczny rozwoju tego tematu, zrealizo-
wany przez Alison L. Weightman i Jane Williamson na podstawie trzystu dwudziestu 
publikacji [Weightman, Williamson 2005, s. 8–17]. Autorki dokonały wyboru arty-
kułów z czasopism bibliotekarskich i medycznych z lat 1976–2003, np. Bulletin of 
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the Medical Library Association, Journal of the American Medical Association, Health 
Information and Libraries Journal, Critical Care Medicin. Do metod najczęściej zasto-
sowanych w wielu bibliotekach na świecie należał SERVQUAL. Według opracowania 
Weightman i Williamson tego rodzaju technikę pomiaru danych w bibliotekarstwie 
wykorzystano wcześniej, w 1991 roku, w celu oszacowania kosztów efektywności 
biblioteki uniwersyteckiej w amerykańskim stanie Teksas [Weightman, Williamson 
2005, s. 22]. W latach 2002–2004 powstał program statystycznego pomiaru efek-
tywności bibliotek za pośrednictwem internetu pod nazwą LibQUAL [Cook et al. 
2007, s. 3]. 

Ocena jakości z zastosowaniem programów SERVQUAL i LibQUAL należy do 
najczęściej proponowanych i stosowanych rozwiązań organizacyjnych w bibliotekar-
stwie medycznym dwudziestego pierwszego wieku [np. Ebenezer 2003, s. 134–142; 
Martin 2003, s. 15–21]. Bibliotekarze stosujący technikę SERVQUAL potwierdza-
ją jej użyteczność w badaniach źródeł internetowych, lecz podkreślają negatywne 
czynniki realizacji badań za pośrednictwem internetu. Uczestniczy w nich często 
niewielka grupa użytkowników. Tego typu obserwacje opisuje Catherine Ebenezer, 
na przykładzie zrealizowanych przez siebie w 2001 roku badań serwisów interneto-
wych brytyjskich instytucji opieki zdrowotnej. 

Na kwestionariusz pytań dotyczących funkcjonowania National Health Service 
Website (Krajowej Informacji o Usługach Zdrowotnych) odpowiedziało stu dwu-
dziestu pracowników medycznych, z czterech tysięcy pięciuset zatrudnionych w in-
stytucjach opieki zdrowotnej w dzielnicach południowej części Londynu. Mimo że 
grupa uczestników nie reprezentowała odpowiedniej wielkości populacji badanych 
w ocenie odbioru serwisu, uzyskano negatywne opinie. Do najczęściej podawanych 
przyczyn należał brak informacji o sposobie wyszukiwania w poszczególnych częś-
ciach serwisu.

Przydatność techniki SERVQUAL, wykazana przez Ebenezer, powinna zmierzać 
do opracowania odpowiedniej architektury informacji, aby umożliwić ,,prowadze-
nie każdego użytkownika systematycznie po kolejnych poziomach strony www” 
[Ebenezer 2003, s. 141]. Natomiast testowanie serwisów brytyjskich internetowych 
bibliotek medycznych, dokonane przez Susan Martin w 2001 roku, pozwoliło tej 
autorce na wyodrębnienie dwudziestu czynników w ocenie bibliotek i bibliotekarzy 
[Martin 2003, s. 15–21]. W ponad siedmiuset odpowiedziach użytkownicy bibliote-
ki najwyżej zaopiniowali: dostęp do internetowej sieci bibliotecznej w miejscu pracy 
i zamieszkania, katalogu bibliotecznego OPAC, spełnienie odpowiednich warun-
ków korzystania z pomieszczeń bibliotecznych, uprzejmość i poświęcenie indywi-
dualnej uwagi każdemu użytkownikowi przez bibliotekarzy. 

Z metod nauki o zarządzaniu do organizacji bibliotekarstwa medycznego wpro-
wadzono strategie marketingowe w celu określenia korzyści z usług dla użytkow-
ników oraz efektywności zaplanowanych form działalności bibliotecznej. Stanowią 
one najnowszą problematykę badawczą w zakresie bibliotekarstwa medycznego 
[Sen 2006, s. 23–31]. Opinie bibliotekarzy na temat zastosowania marketingu w bi-
bliotekach medycznych przedstawione przez Barbarę Sen precyzują potrzebę opra-
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cowania standardu dotyczącego orientacji rynku usług biblioteki z zakresu wiedzy 
o zdrowiu lub nauk medycznych.

Przenikanie metod badawczych i ustalenie korzyści indywidualnych oraz ogól-
nospołecznych należy do dziedziny informacji naukowej, bibliotekoznawstwa, 
a także zagadnień ochrony zdrowia. Według Alison Brettle, brytyjskiej autorki sto-
sującej metodologię evidence-based w bibliotekarstwie medycznym, na początku 
dwudziestego pierwszego wieku powstał odrębny obszar badań społecznych, któ-
re nie tylko służyły doskonaleniu systemu bibliografi cznego Medline [Brettle 2003, 
suppl. 1, s. 3–9]. W celu uzyskania większej efektywności wyszukiwania danych 
o piśmiennictwie medycznym jego twórcy zastosowali szkolenia na odległość już 
w latach 1995–1999. Zdobywanie umiejętności informacyjnych i edukacja zdrowot-
na określają odrębny temat z zakresu wiedzy o użytkownikach bibliotek. 

***
Synchronizacja wiedzy o odbiorcach informacji naukowej medycznej z doskonale-
niem zasobów bibliotek medycznych wynika z przeglądów systematycznych głównie 
amerykańskiego piśmiennictwa. Przedstawiają one rozwój i ocenę pierwszych tego 
typu badań społecznych, począwszy od lat siedemdziesiątych dwudziestego stulecia.

Najwcześniej pojawiły się tematy sprawdzające zainteresowanie problematyką 
naukową przez pracowników medycznych, lekarzy różnych specjalności, a zwłasz-
cza tych mieszkających na terenach wiejskich oraz pielęgniarki. Wykazano bariery 
informacyjne, do których należał najczęściej brak dostępu do zasobów interneto-
wych, np. bazy bibliografi cznej Medline.

Wiedza o użytkownikach informacji w obszarze OiPZdr. utworzyła podstawy do 
udoskonalenia organizacji bibliotek medycznych, rozszerzenia społecznego zasięgu 
w skali międzynarodowej, zasobów popularyzujących profi laktykę zdrowia w latach 
dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. W tym czasie w narodowych programach 
zdrowia, amerykańskim i brytyjskim, podkreślono funkcję społeczną bibliotek pub-
licznych i szpitalnych w popularyzacji tematów o leczeniu i diagnostyce.

Rezultaty badawcze, wskazujące na przyczyny niekorzystania ze źródeł interne-
towych przez lekarzy i inne grupy społeczne są przydatne do organizacji nowych 
form usług informacyjnych bibliotek medycznych, np. bibliotek wirtualnych.

Na początku dwudziestego pierwszego wieku efektem przeglądów systematycz-
nych jest rozwój specjalizacji bibliotekarstwa klinicznego (clinical librarianship), 
przenikanie metod zarządzania i badań naukowych z nauk medycznych oraz spo-
łecznych do praktyki bibliotek w obszarze OiPZdr. Tego rodzaju powiązania do-
strzega się w edukacji informacyjnej oraz zdrowotnej, którym należy poświęcić ko-
lejny i osobny rozdział drugi w pierwszej części książki. 
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ROZDZIAŁ 2 

EDUKACJA INFORMACYJNA I ZDROWOTNA

Początek działalności w kształceniu różnych grup społecznych przez biblioteki wy-
nika z rezultatów stałych badań ankietowych. Początkowo ich celem było pozna-
nie potrzeb użytkowników i wykorzystanie uzyskanych danych przede wszystkim 
w uzupełnianiu zbiorów [np. Rankin 1992, s. 38]. Wiedza o użytkownikach znajduje 
zastosowanie w stałym doskonaleniu systemu bibliografi cznego z nauk medycznych. 
Eksperyment, nazwany badaniem Maryland, przeprowadzony przez NLM w 1974 
roku w bibliotece uniwersyteckiej stanu Maryland w Baltimore, posłużył do okre-
ślenia modelu kształcenia umiejętności informacyjnych, opisanego w podręczniku 
dla bibliotekarzy amerykańskich pod redakcją Sandry Wood, Ellen Brassil Horak, 
Bonnie Snow [Wood, Horak, Snow (red.) 1986, 283 s.]. Na tej podstawie można go 
uznać za pierwszy model edukacji informacyjnej z nauk medycznych. Wykazana 
w eksperymencie ocena sprawności w poszukiwaniach tematów w wersji kompute-
rowej bibliografi i Index Medicus była podstawą do określenia głównych uwarunko-
wań tego procesu. Zostały w nim ustalone kategorie, takie jak: świadomość infor-
macyjna użytkowników (ang. Awareness), dostępność systemu (ang. Accessibility), 
potrzeba pomocy (ang. Assistance) [Wood, Horak, Snow (red.) 1986, s. 10]. Wyni-
ki pozwoliły autorom eksperymentu na podjęcie decyzji o dostosowaniu projektu 
systemu wyszukiwania do oceny relewantności otrzymanych przez użytkowników 
odpowiedzi oraz określeniu rodzaju pomocy bibliotekarzy. Uczestnicy badania tą 
techniką najwięcej trudności mieli z samodzielną obsługą systemu lub kompute-
ra, doborem odpowiedniego terminu wyszukiwawczego. Stwierdzone przeszkody 
posłużyły do modyfi kacji oprogramowania i tezaurusa. Przyczyniły się również do 
realizacji stałych, powtarzanych krótkich sesji szkoleniowych.

Badanie Maryland należy uznać za sposób oceny umiejętności w wyszukiwaniu 
głównie danych bibliografi cznych piśmiennictwa z nauk medycznych przez leka-
rzy. Cel drugiego rozdziału określa stan ogólnoświatowego piśmiennictwa na temat 
edukacji użytkowników informacji z OiPZdr., będący również przedmiotem prze-
glądów systematycznych. Umożliwiają ustalić rozwój programów kształcenia róż-
nych grup odbiorców bibliotek oraz szczegółowe zależności, jakie wyniknęły z ich 
zastosowania. Na podstawie oceny piśmiennictwa przez autorów przeglądów cele 
szczegółowe określają następujące tematy, będące przedmiotem omówienia we frag-
mentach rozdziału drugiego:
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2.1. Edukacja informacyjna a nowe usługi biblioteczne
2.2. Dobór źródeł informacyjnych
2.3. Wiedza o zdrowiu w kształceniu ustawicznym społeczeństwa 
2.4. Bariery edukacyjne. 

Poszczególne tytuły charakteryzują problematykę edukacyjną w kontekście: 
wprowadzenia nowych usług w bibliotekach szpitalnych oraz publicznych, koniecz-
nej sprawności w samodzielnym wyszukiwaniu informacji, dostosowania źródeł 
informacyjnych do ustalonych potrzeb różnych grup społecznych, kształcenia usta-
wicznego oraz ustalenia barier w uzyskiwaniu wiedzy o zdrowiu.

2.1. Edukacja informacyjna a nowe usługi biblioteczne

Opinie odbiorców towarzyszą nowym usługom bibliotecznym i tematom szkoleń 
użytkowników. Wprowadzenie do realizacji wypożyczeń międzybibliotecznych sy-
stemu DOCLINE przez NLM sprawdzono w badaniach ankietowych amerykań-
skich bibliotek uczestniczących w systemie DOCLINE [Paden, Batson, Wallace 
2001, s. 263–271]. Uzyskane wyniki wykorzystano w projekcie programów eduka-
cyjnych i połączono z oszacowaniem kosztów systemowego udostępniania zasobów 
bibliotecznych. 

Edukacja informacyjna w dwudziestym pierwszym wieku jest wynikiem rozwo-
ju technologii informacyjnej i konieczności dostosowania struktury nowych źródeł 
do umiejętności społeczeństwa. 

Rozważania dotyczące nowych kompetencji ogółu społeczeństwa w obszarze 
OiPZdr. rozpocznę od wyjaśnienia problematyki badań użytkowników informacji 
i ich zależności z programami edukacyjnymi w bibliotekach. Pierwszymi tego typu 
opracowaniami są publikacje amerykańskich autorek: Marthy Jane Zachert (emery-
towanej profesor School of Library Science uniwersytetów, Florida State i South Ca-
rolina) oraz Alexandry Dimitroff  (associate professor w School of Information Stu-
dies, Wisconsin-Milwaukee) [Zachert 1987, s. 234–238; Dimitroff  1995, s. 420–424]. 

Następnie w wyjaśnieniu wpływu programów dydaktycznych w bibliotekach na 
ich organizację uwzględnię polskie modele teoretyczne oceny kompetencji informa-
cyjnych społeczeństwa. Wykorzystam w tej kwestii wybrane dwie publikacje: Lidii 
Derfert-Wolf z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 
w Bydgoszczy oraz Barbary Niedźwiedzkiej z Instytutu Zdrowia Publicznego w Col-
legium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorki te odniosły się do między-
narodowych założeń kształcenia społeczeństwa w zakresie Information Literacy – IL, 
opracowanych przez the Society of College National and University Libraries Ad-
visory Committee on Information Literacy – SCONUL)1 [Derfert-Wolf 2005, dok. 
elektr.; Niedźwiedzka 2004, s. 19–27]. 

1  Stosuje się skrót SCONUL.
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W praktyce polskich bibliotek medycznych zmiany w przygotowaniu studentów, 
doktorantów i pracowników naukowych do samodzielnego korzystania z wydaw-
nictw bibliografi cznych pojawiły się w inicjatywach bibliotekarzy w latach dziewięć-
dziesiątych dwudziestego stulecia z powodu rozwoju międzynarodowego zasięgu 
zasobów internetowych. 

Przypomnieć należy pierwsze programy edukacyjne z informacji naukowej 
medycznej w polskich bibliotekach uczelni medycznych, które były dyskutowa-
ne na konferencjach problemowych, np. przez: Edwarda Janowicza, dyrektora Bi-
blioteki Głównej Akademii Medycznej w Bydgoszczy w latach 1986–2002, Ewę 
(Busse) Turczyńską i Renatę Birską z Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Lub-
linie, Joannę Przyłuską z Biblioteki Naukowej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi 
[Janowicz 1998, s. 31–39; Turczyńska, Birska 2006, dok. elektr.; Przyłuska 2006, dok. 
elektr.].

Z koncepcji IL wynikają relacje znaczeniowe w obszarze OiPZdr., które określę 
w prognozowaniu efektów ustawicznego kształcenia społeczeństwa, m.in. w przyję-
ciu prozdrowotnego stylu życia przez różne grupy społeczne. Zawierają się w nich 
umiejętności informacyjne o zdrowiu (ang. Health information literacy – HIL)2. 
Mieszczą się one w modelu poznawczym wyszukiwania informacji, opisanym przez 
Marię Próchnicką3. 

Podsumowaniem pierwszych metod kształcenia użytkowników bibliotek me-
dycznych i szpitalnych była analiza treści artykułów z lat 1975–1986, opublikowa-
nych w czasopismach: Bulletin of the Medical Library Association, Medical Reference 
Services Quaterly, Health Library Review zrealizowana przez Marthy Jane Zachert 
[Zachert 1987, s. 234–238]. 

Przegląd systematycznego rozwoju tematów w ciągu dziesięciu lat pokazał współ-
występowanie trzech zagadnień: opisu form usług bibliotecznych, ich historycznego 
rozwoju i edukacji użytkowników. W sposób znaczący w latach osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku wyniki badań użytkowników wpłynęły na zmiany w administrowa-
niu bibliotek medycznych. W kontynuacji opracowania analityczno-syntetycznego 
piśmiennictwa z bibliotekarstwa medycznego za lata 1987–1994 występuje potwier-
dzenie tego typu powiązań z zarządzaniem bibliotek [Dimitroff  1995, s. 420]. Sto-
sowane w latach dziewięćdziesiątych badania marketingowe służyły ustaleniu tema-
tów szkoleń w bibliotekach.

Ocena problematyki badawczej w obu przeglądach dokonana przez Zachert 
i Dimitroff  ma związek z pierwszymi modelami teoretycznymi w edukacji informa-
cyjnej. Stały się one potrzebą bibliotekarstwa pod koniec dwudziestego wieku. Do 
nich należą defi nicja i kryteria oceny umiejętności informacyjnych (IL) ustalone 
w 1999 roku przez SCONUL w ramach współpracy uczelni brytyjskich [Informa-

2  Jak wyżej – HIL.
3  Maria Próchnicka – dr hab., dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ 

w latach 2004–2012, autorka publikacji na tematy badań psychologicznych użytkowników informacji, 
m.in. Człowiek i komputer: dialogowy model wyszukiwania informacji, Kraków 2004; Informacja 
a umysł, Krakow 1991.
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tion skills in higher education 1999, dok. elektr]. Aktualizacją pierwszych siedmiu 
głównych fi larów IL jest struktura modelowa, opracowana w 2011 roku przez Moirę 
Bent i Ruth Stubbings z brytyjskiego Uniwersytetu w Newcastle [Bent, Stubbings 
2011, dok. elektr.]. Główne założenia w modelu edukacyjnym SCONUL wyzna-
czają etapy poznania przez użytkownika procesu wyszukiwawczego. Kompetencje 
informacyjne użytkowników określa się przez siedem poziomów umiejętności. Są 
nimi, począwszy od ustalenia świadomości potrzeby, kolejne stopnie umożliwiające 
poznanie sposobów ich realizacji przez lokalizacje źródeł, budowę strategii wyszu-
kiwania aż do tworzenia nowej wiedzy. 

Polskie autorki, Barbara Niedźwiedzka i Lidia Derfert-Wolf, potwierdziły zwią-
zek rozwiązywania indywidualnych potrzeb przez społeczeństwo z uzyskaniem 
umiejętności informacyjnych [Niedźwiedzka 2004, s. 19–27; Derfert-Wolf 2005, 
dok. elektr.]. Do przyczyn braku otrzymania potrzebnych danych z zakresu or-
ganizacji opieki zdrowotnej należy włączyć brak sprawności, określanych przez 
Niedźwiedzką jako zasób wiedzy umożliwiającej użytkownikom lokalizację i wyko-
rzystanie informacji. Jest to zdolność oceny i syntezy informacji, nabyta w procesie 
kształcenia. Jej zdobycie powinno być rezultatem edukacyjnych programów, dosto-
sowanych do różnych etapów kształcenia w zależności od wieku oraz potrzeb. Zba-
danie stopnia znajomości posługiwania się źródłami informacyjnymi z wszystkich 
dziedzin wiedzy wyznacza etapy realizacji modelu SCONUL.

Barbara Niedźwiedzka wykorzystała je w sondażu dotyczącym rezultatów progra-
mów edukacyjnych w polskich bibliotekach akademii medycznych [Niedźwiedzka 
2004, s. 20]. Zbadanie poziomu umiejętności informacyjnych i opracowanie od-
powiednich tematów szkoleń użytkowników z zakresu informacji naukowej me-
dycznej stało się coraz częstszym problemem badawczym, jak i pierwszoplanowym 
zadaniem polskich bibliotek w procesie edukacji oraz komunikacji społecznej. Na-
uczenie umiejętności informacyjnych studentów i pracowników naukowych pol-
skich uczelni medycznych jest głównym tematem dyskutowanym przez biblioteka-
rzy w ramach ogólnopolskich konferencji naukowych. 

W programie szkolenia użytkowników na 17. Konferencji Bibliotek Medycznych 
w Poznaniu w dniach 3–5 czerwca 1998 roku polscy bibliotekarze zaproponowali 
dwa etapy kształcenia umiejętności informacyjnych w ramach przedmiotów przy-
sposobienie biblioteczne i podstawy informacji naukowej [Janowicz 1998, s. 31–39]. 
Można stwierdzić stały rozwój polskiego piśmiennictwa z zakresu bibliotekarstwa 
medycznego zwłaszcza w latach 2002–2007. 

Edukacja informacyjna była często głównym problemem organizacyjnym pol-
skiego bibliotekarstwa medycznego, omawianym na 25. Jubileuszowej Konferencji 
Problemowej Bibliotek Medycznych w Lublinie i Kazimierzu Dolnym w dniach 
12–14 czerwca 2006 roku [25. Jubileuszowa Konferencja Problemowa Bibliotek 
Medycznych 2006, dok. elektr.]. Dyskutowany tam temat dotyczył wprowadzenia 
programów edukacji użytkowników bibliotek akademii medycznych, zapropo-
nowanych już wcześniej na konferencji w 1998 roku. Wyniki badań ankietowych, 
przeprowadzonych przez Ewę (Busse) Turczyńską i Renatę Birską z Akademii 
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Medycznej w Lublinie, umożliwiły tym autorkom przedstawienie modelu eduka-
cji użytkowników informacji medycznej [Turczyńska, Birska 2006, dok. elektr.]. 
Odpowiedzi na pytania kwestionariusza ankiety, wysłanego pocztą elektroniczną 
bezpośrednio do jedenastu bibliotek akademii medycznych, posłużyły za podstawę 
wyboru tematów. Wykorzystano je w ramach zajęć z przedmiotów przysposobie-
nie biblioteczne dla studentów pierwszego roku i podstawy informacji naukowej 
dla studentów ostatnich lat studiów medycznych oraz słuchaczy studiów doktoran-
ckich. Treści programów dydaktycznych obu przedmiotów łączą się z potrzebami 
studentów na różnych latach studiów i doktorantów. Wynikają z różnych sytuacji 
problemowych oraz czasem z niedostatecznego poziomu umiejętności samodziel-
nego wyszukiwania informacji. W ramach przysposobienia bibliotecznego znalazły 
się tematy takie, jak: zasady udostępniania materiałów bibliotecznych, wyszukiwa-
nie dokumentów w katalogach kartkowych i elektronicznych, poznanie zintegrowa-
nego systemu biblioteczno-informacyjnego oraz stron www bibliotek. Kompetencje 
doktorantów, które powinni uzyskać w wyniku programu podstawy informacji na-
ukowej, są powtórzeniem treści przysposobienia bibliotecznego, np.: „korzystanie 
z katalogu OPAC, prezentacja strony internetowej biblioteki, bazy bibliografi czne 
i pełnotekstowe dostępne w sieci uczelnianej, omówienie systemu biblioteczno-in-
formacyjnego” [Turczyńska, Birska 2006, dok. elektr.]. 

Autorki potwierdziły wnioski z wcześniejszych badań ankietowych, zrealizowa-
nych przez Edwarda Janowicza (1998) i Barbarę Niedźwiedzką (2004). Stwierdzi-
ły, że występują znaczne różnice programowe i brak spójności treści przedmiotów 
przysposobienia bibliotecznego oraz podstaw informacji naukowej. W propono-
wanym modelu edukacji informacyjnej z zakresu nauk medycznych uwzględniły 
stosowane tematy przysposobienia bibliotecznego i podstaw informacji naukowej 
w polskich bibliotekach akademickich. Wydaje się, że należałoby również wyzna-
czyć etapy stopniowego uzyskania przewidywanych efektów dydaktycznych. 

Propozycje szkoleń, opracowane odpowiednio do różnych poziomów spraw-
ności użytkowników w wyszukiwaniu informacji, przedstawiła Joanna Przyłuska 
w referacie wygłoszonym również w ramach wspomnianej 25. Jubileuszowej Kon-
ferencji Problemowej Bibliotek [Przyłuska 2006, dok. elektr.]. Na podstawie reali-
zowanego programu dydaktycznego w Bibliotece Naukowej Instytutu Medycyny 
Pracy w Łodzi postuluje, aby ustalić grupy użytkowników „początkujących” oraz 
„zaawansowanych” odpowiednio do uzyskanych wyników badań ankietowych. 
Proponuje objęcie badaniem rozpoznawczym wszystkich osób zainteresowanych 
wiedzą z zakresu ochrony zdrowia, tj. pracowników naukowych, lekarzy praktyków, 
pielęgniarki, studentów, pacjentów. 

Kryteria oceniające umiejętności informacyjne użytkowników polskich biblio-
tek medycznych opisane przez wspomnianych polskich autorów: Niedźwiedzką 
(2004), Derfert-Wolf (2005) i Przyłuską (2006), warto wykorzystać w opracowaniu 
procesu edukacji z udziałem wszystkich rodzajów bibliotek. Można przypuszczać, 
że wykazane braki sprawności w wyszukiwaniu potrzebnych informacji wśród 
studentów i pracowników medycznych są wynikiem niezauważalnej funkcji spo-
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łecznej w systematycznej edukacji bibliotek, zarówno szkolnych, publicznych, jak 
i naukowych. 

Model teoretyczny wyszukiwania informacji z uwzględnieniem dedukcyjnego 
doświadczania informacji odpowiednio ulega zmianom w zależności od odkrywania 
świadomości jej pozyskiwania przez poszukującego pod wpływem odpowiednich 
programów edukacyjnych [Próchnicka 2004, s. 35]. Istotnym elementem poznania 
jest proces psychofi zyczny, który realizuje się w umyśle człowieka pod wpływem 
zasobu odpowiedniej wiedzy. Jego osiąganie kształtuje się w poszczególnych etapach 
kształcenia, dostosowanych do wieku i potrzeb zróżnicowanych grup społecznych. 
Uzyskane umiejętności pozwalają użytkownikom na wyszukiwanie informacji i ich 
powiązań z wieloma dziedzinami wiedzy.

W tej koncepcji związków przyczynowych-skutkowych można umieścić zagad-
nienie określane w języku angielskim terminem Health information literacy – HIL. 
Jego interpretację należy połączyć z edukacyjnymi programami, których celem jest 
przekaz odpowiedniej wiedzy, umożliwiającej uczestnikom przyjęcie właściwych 
zachowań prozdrowotnych. 

W konotacji tego terminu znajdują się indywidualne sytuacje, w jakich są ludzie, 
poszukujący rozwiązań w zależności od stanu zdrowia lub świadomości przyjęcia 
postaw profi laktycznych. Jest to obszar udziału wielu instytucji, uczestniczących 
bezpośrednio w planowaniu i sprawowaniu opieki zdrowotnej oraz profi laktyki 
zdrowia. Wspomnieć należy działalność Medical Library Association – MLA, stowa-
rzyszenia bibliotekarskiego, które w zakresie edukacji informacyjnej społeczeństwa 
amerykańskiego w dwudziestym pierwszym wieku podkreśla znaczenie dostępu do 
wiarygodnych danych o tematyce zdrowia i leczenia4. Misją MLA jest uporządko-
wanie chaotycznych zasobów internetu, aby udostępniać jakościową informację dla 
polepszenia stanu zdrowia [Medical Library Association. Health Information Litera-
cy, dok. elektr.]. Potrzeby kształcenia odpowiednich zachowań prozdrowotnych wy-
nikają z międzynarodowej przestrzeni oddziaływania WHO w dziedzinie zdrowia 
publicznego. Termin w języku angielskim, Health literacy – HL, jest interpretowany 
jako odczytanie zdrowia i stosowany w społecznych programach promujących zdro-
wie przez, m.in. promowanie zdrowego stylu życia. Szerokie oddziaływanie WHO, 
w którym uczestniczą biblioteki, wymaga omówienia w odrębnym rozdziale szó-
stym pt. Biblioteki a działalność informacyjna i edukacyjna Światowej Organizacji 
Zdrowia. Potwierdzeniem są poglądy autorów publikacji zarówno w czasopismach 
medycznych (np. Pediatrics), jak i z dziedziny bibliotekoznawstwa (np. Library 
Trends). Potwierdzają konieczność partnerstwa w edukacji zdrowotnej w różnych 
społecznościach na świecie przez rozwój współpracy bibliotek akademickich, szpi-
talnych i publicznych. Autorki artykułu w Library Trends (2005, Vol. 53, No. 3), 
Erica Burnham i Eileen Beanny Peterson, opisały kanadyjski ośrodek informacji dla 
pacjentów założony przez grupę chorych z Komitetu Pacjentów w Szpitalu Neurolo-

4  Szerzej działalność MLA omówiono w części drugiej pt. Międzynarodowa przestrzeń 
bibliotekarstwa medycznego.
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gicznym w Montrealu (Neuro-Patient Resource Centre of the Montreal Neurological 
Hospital) [Burnham, Peterson 2005, s. 425]. Miał przede wszystkim służyć potrze-
bom informacyjnym pacjentów i ich rodzin w ramach prawa dostępu do wiedzy na 
temat stanu zdrowia. Bezpośrednią przyczyną jego założenia było niezrozumienie 
przez chorych terminologii medycznej w przekazywanej im dokumentacji na temat 
przebiegu leczenia szpitalnego. Stwierdziły ponadto występowanie zależności mię-
dzy powołaniem ośrodka informacji o zdrowiu ze zdobyciem nowych kompetencji 
przez pacjentów. Określają je jako rodzaj zdolności rozumienia potrzeby zdobycia 
informacji, znajomości odpowiednich źródeł, pozwalających na uzyskanie wiedzy 
i przyczyniających się do podejmowania decyzji dotyczących sytuacji zdrowotnej 
przez osoby poszukujące tego typu wiadomości. 

Międzynarodowe, krajowe i lokalne organizacje medyczne podejmują działania 
zmierzające do rozpowszechniania programów społecznych promujących wartość 
zdrowia. 

Edukacja i potrzeby poszukiwania wiedzy o zdrowiu są wspólnymi czynnikami 
determinującymi rozwój świadomości społeczeństwa. Określenie umiejętności in-
formacyjnych z zakresu ochrony zdrowia zostało ujęte w Karcie Ottawskiej z 1986 
roku, dokumencie o międzynarodowym znaczeniu w popularyzowaniu społeczne-
go ruchu promującego zdrowie. Na jego podstawie Ilona Kickbusch, profesor nauk 
politycznych i socjologii oraz międzynarodowy konsultant WHO, zdefi niowała tego 
rodzaju kwalifi kacje społeczne jako: ,,zdolności człowieka do poznania, zrozumie-
nia i zastosowania informacji z ochrony zdrowia jako wartości ogólnospołecznych” 
[Kickbusch 2001, s. 292]. 

***
Koncepcja powiązania edukacji informacyjnej z przekazem wiedzy o zdrowiu za po-
średnictwem nowych mediów ma w dwudziestym pierwszym wieku nieograniczo-
ny pod względem geografi cznym zasięg oddziaływania. Międzynarodowe znaczenie 
edukacji z zakresu wiedzy o zdrowiu polega nie tylko na profi laktyce chorób cywi-
lizacyjnych, lecz wynika z konieczności efektywnego planowania opieki medycznej, 
obecnie i w przyszłości, ze względu na wzrost populacji chorych w wieku starszym.

2.2. Dobór źródeł informacyjnych

W ogólnoświatowym piśmiennictwie z zakresu OiPZdr. należy zauważyć kolejne 
powiązania, które określiły zadania bibliotek, zwłaszcza szpitalnych i publicznych, 
w organizacji ich zasobów bibliotecznych oraz programów edukacyjnych o tematyce 
zdrowia.

W omówieniu tematu doboru źródeł informacyjnych należy dostrzec inicjatywy 
bibliotekarzy, które przyczyniły się do rozszerzenia dostępu do informacji o zdro-
wiu. Podstawę organizacji zasobów bibliotek publicznych, specjalnych ośrodków 
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informacji dla pacjentów ustanowił dokument nazwany Kartą Praw Pacjenta, za-
twierdzony przez WHO w 1972 roku [Goodchild et al. 1978, s. 433]. Miał szczególne 
znaczenie w rozwoju aktywności społecznej bibliotek w latach siedemdziesiątych 
dwudziestego wieku. Jest nadal potwierdzeniem indywidualnego prawa każdego pa-
cjenta do uzyskania informacji na temat stanu własnego zdrowia i wszystkich pro-
cedur medycznych, stosowanych w czasie diagnostyki oraz leczenia w instytucjach 
opieki medycznej. 

Dodatkowym umocnieniem instytucjonalnym dla działalności społecznej bi-
bliotek zwłaszcza publicznych i szpitalnych były krajowe programy zdrowia oraz 
powstanie ruchu edukacji odbiorców usług medycznych (ang. Consumer Health 
Education Movement), początkowo w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. 

W celu ustalenia relacji między zagadnieniami zdrowia publicznego a funkcją 
informacyjną i edukacyjną bibliotek w obszarze OiPZdr. potrzebny jest opis przy-
kładów w sposobach organizacji dostępu do zasobów informacyjnych w praktyce bi-
bliotecznej. Najwcześniej tego rodzaju powiązania można zauważyć w publikacjach 
z dziedziny bibliotekarstwa medycznego w latach siedemdziesiatych dwudziestego 
wieku. Pisała na ten temat Eleanor Goodchild, autorka publikacji z bibliotekarstwa 
szpitalnego i projektów organizacji ośrodków informacji dla pacjentów w Stanach 
Zjednoczonych, m.in. w Los Angeles County Harbor General Hospital [Goodchild 
et al. 1978, s. 432–436]. Ośrodki informacji w Stanach Zjednoczonych, np. Plane-
tree Health Resourse Center, Clinical Informatics Consult Service, obrazują uznane 
przez bibliotekarzy i organizatorów opieki zdrowotnej potrzeby zapewnienia ogól-
nospołecznego dostępu do źródeł informacyjnych o tematyce zdrowia [Spatz 2000, 
s. 382–388; Huber, Snyder 2002, s. 39–45].

W odpowiedzi na Kartę Praw Pacjenta i amerykański program ochrony zdro-
wia z 1974 roku środowiska bibliotekarzy uznały sformułowanie nowego obszaru 
w swojej działalności, tworząc programy edukacji prozdrowotnej i informacyjnej. 
Pierwsze z tego rodzaju inicjatywą wystąpiły biblioteki publiczne w stanie Kalifor-
nia, rozpoczynając od opracowania programu współpracy w zakresie wprowadzenia 
usług informacyjnych z ochrony zdrowia i ich współfi nansowania z innymi insty-
tucjami. Opisany program społeczny przez Goodchild i współautorów opiera się na 
wykorzystaniu regionalnej sieci bibliotecznej. Zorganizowano w niej ośrodki infor-
macji z zakresu ochrony zdrowia przeznaczone dla ponad dwumilionowej, zróżni-
cowanej pod względem etnicznym, społeczności regionu Los Angeles [Goodchild 
et al. 1978, s. 433]. Sieć ta wyróżniała się ogólnospołecznym zasięgiem, obejmują-
cym wszystkie grupy społeczne i narodowościowe, oraz udziałem organizacji poza-
rządowych, towarzystw medycznych. Były w niej udostępniane wspólnie opracowa-
ne programy edukacyjne i źródła informacyjne. 

Na początku dwudziestego pierwszego wieku ukształtowała się w obszarze bi-
bliotekarstwa problematyka kształcenia bibliotekarzy oraz pacjentów w zakresie 
wiedzy o zdrowiu. Poradniki dla bibliotekarzy, bibliotek szpitalnych i publicznych 
zawierają odpowiednio dobrane źródła informacji, dostosowane do zainteresowań 
pacjentów [Barclay, Halsted 2001, 197 s.; Baker, Manbeck 2002, 179 s.]. W progra-

Biblioteki_2.indd   56Biblioteki_2.indd   56 2012-11-26   12:39:482012-11-26   12:39:48



Edukacja informacyjna i zdrowotna 57

mach edukacyjnych, opisanych przez Donalda Barclay i Deborah Halsted, twórców 
poradnika dla bibliotekarzy odpowiedni temat szkolenia informacyjnego jest do-
stosowany do struktury tematycznej zbiorów w różnych amerykańskich ośrodkach 
opieki zdrowotnej, a także w bibliotekach publicznych, np. New York Public Library 
[Barclay, Halsted 2001, 197 s.]. Autorzy, Barclay i Halsted, uwzględniają poszczegól-
ne etapy modelu kształcenia umiejętności informacyjnych dostosowane do moż-
liwości uzyskania przez uczestników wiedzy o zdrowiu. Propozycje dla użytkow-
ników bibliotek szpitalnych dotyczą doboru tematycznego księgozbiorów, w celu 
wyjaśnienia terminologii medycznej lub tematów dotyczących medycyny niekon-
wencjonalnej. Opisany przez Lyndę Baker i Virginię Manbeck w poradniku dla bi-
bliotekarzy udział biblioteki publicznej polega przede wszystkim na odpowiednim 
zorganizowaniu zbiorów z zakresu ochrony zdrowia i powstał na przykładzie sie-
ci bibliotecznej w Nowym Yorku [Baker, Manbeck 2002, s. 179]. Autorki określiły 
możliwości uczestnictwa biblioteki publicznej w zadaniach instytucji opieki zdro-
wotnej. Był to wspólny program badania potrzeb informacyjnych, stanu zdrowia 
i sytuacji społecznej ogółu mieszkańców tej aglomeracji wielkomiejskiej. Ponadto 
lokalna sieć internetowa i serwis informacyjny nowojorskiej biblioteki publicznej 
posłużyły jako narzędzia edukacyjne w popularyzacji zdrowego stylu życia. 

W programie edukacji informacyjnej z zakresu zdrowia, opracowanym przez 
Medical Library Association w 2001 roku Th e Consumer Health Credential Program, 
zaproponowano przede wszystkim zgromadzenie odpowiednich zasobów informa-
cyjnych, jakie powinny być uwzględnione w edukacyjnej działalności różnych in-
stytucji opieki zdrowotnej, a także bibliotek medycznych, szpitalnych i publicznych 
[Calabretta 2002, s. 32–37]. 

Kształcenie umiejętności informacyjnych zostało sprecyzowane w dokumen-
tach amerykańskiej Komisji Akredytacyjnej dla Instytucji Opieki Zdrowotnej (Th e 
Joint Commision on Acreditation of Healthcare Organization – JCAHO). Zawiera-
ją nowy model opieki zdrowotnej, opartej na partnerstwie między lekarzem a pa-
cjentem, który powinien zmienić dotychczasowe jednostronne relacje. Profi laktyka, 
przyczyny wynikające ze środowiska naturalnego i społecznego, styl życia są istotny-
mi problemami opieki zdrowotnej wpływającymi na wyniki leczenia. 

Tematy badań użytkowników internetowych zasobów informacyjnych w ramach 
wieloletniego projektu Cyber Dialogue Th e Future of e-Health służą również do opra-
cowania programów edukacyjnych i organizacji ośrodków informacji dla pacjentów 
[Calabretta 2002, s. 32]. Stała kontrola dostępu do stron internetowych z zakresu 
wiedzy o zdrowiu i przewidywanie zmian w zainteresowaniach wszystkich grup od-
biorców stanowią cele szczegółowe systematycznych badań ankietowych.

W opisanych przykładach ośrodków informacji ochrony i promocji zdrowia, 
tworzonych najwcześniej w amerykańskim systemie opieki zdrowotnej, uczestni-
czyły instytucje medyczne, np. Planetree Health Resource Center i Clinical Infor-
matics Consult Service [Spatz 2000, s. 382–388; Jerome et al. 2001, s. 177–184]. 
Planetree Health Resource Center w Dallas został założony w 1992 roku dla od-
biorców usług medycznych, głównie dwóch stanowych i czterech wiejskich szpitali 
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oraz przychodni podstawowej opieki medycznej w regionie Columbia [Spatz 2000, 
s. 382–383]. Funkcje informacyjne pełni w nim biblioteka specjalna. Współpracuje 
z regionalnym wydziałem zdrowia publicznego, wspólnie tworząc i realizując pro-
gramy edukacyjne o tematyce zdrowia. W opisie tego lokalnego ośrodka informacji 
Michele Spatz, autorka jego projektu i założycielka ruchu konsumenckiego pacjen-
tów, uwzględniła kształcenie umiejętności informacyjnych osób, które korzystały 
z ośrodka. Interaktywny serwis internetowy miał zapewnić realizację potrzeb in-
formacyjnych, jednocześnie umożliwiając zdobycie indywidualnych umiejętności 
w samodzielnym wyszukiwaniu w zasobach informacyjnych z zakresu OiPZdr. 
[Spatz 2000, s. 386]. 

Z kolei w przykładzie ośrodka konsultacyjnego, Clinical Informatics Consult 
Service, umieszczonego w Bibliotece im. Anetty i Irvina Eskindów (Eskind Biome-
dical Library) Wydziału Medycznego Uniwersytetu Vanderbilt w Nashville, orga-
nizacja usług informacyjnych dla pracowników medycznych obejmowała potrzeby 
naukowe i zawodowe głównie pracowników medycznych. Analiza pytań posłużyła 
do opracowania baz danych dotyczących przede wszystkim diagnostyki i leczenia 
oraz doboru odpowiednich źródeł oceniających piśmiennictwo z nauk medycznych 
[Jerome et al. 2001, s. 180]. Tego rodzaju ośrodki informacyjno-konsultacyjne wy-
magają odpowiedniego doboru pracowników informacji, którzy ściśle współpracują 
z określonymi zespołami lekarzy. W zakresie ich obowiązków znajdują się programy 
edukacyjne dotyczące zastosowania technologii informacyjnej w pracy klinicznej 
i naukowej. Założony w 1996 roku ośrodek reprezentuje model organizacji i szcze-
gólnych kompetencji zawodowych bibliotekarzy oraz transformację wykonywanych 
czynności jako pracowników informacji. Stosowany jest termin angielski Informa-
tionists w odniesieniu do osób uczestniczących w procesach wyszukiwania danych 
medycznych oraz opracowania analiz tematów klinicznych w metodologii evidence-
-based. 

W doborze źródeł informacyjnych dla różnych grup odbiorców w dwudziestym 
pierwszym wieku stały się powszechne systematyczne oceny stron internetowych 
o tematyce zdrowia. Do częstych tematów artykułów w czasopiśmie Health Infor-
mation and Libraries Journal należy ocena internetowych serwisów z nauk medycz-
nych. Najczęściej jej celem jest potwierdzenie źródeł, które dostarczają sprawdzo-
nej informacji z zakresu wiedzy o zdrowiu. Do pierwszych tego typu badań należy 
publikacja, stanowiąca rezultat międzynarodowej analizy wyszukiwania tematów 
medycznych oraz z zakresu wiedzy o zdrowiu z zastosowaniem wyszukiwarek inter-
netowych i pod kierunkiem Amandy Spink5 [Spink et al. 2004, s. 44–51]. Autorzy, 
pochodzący z Australii, Finlandii, Turcji, Stanów Zjednoczonych, zbadali zasoby 

5  Amanda Spink – profesor informacji naukowej brytyjskiego Uniwersytetu Loughborough 
oraz uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych, Australii. Autorka ponad trzystu artykułów, sześciu 
książek w większości z zakresu problematyki zachowań informacyjnych, np. Information behavior: an 
evolutionary instinct (2010). Dordrecht: Springer, xi, 85 s. W międzynarodowym rankingu naukowców 
najczęściej cytowanych w latach 2004–2008 zajęła drugie miejsce. (Na podstawie: University 
Loughborough. Website Amanda Spink. [dok. elektr.] http://www.staff .lboro.ac.uk). 
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z OiPZdr., uwzględniając najczęściej stosowane wyszukiwarki internetowe i spo-
sób formułowania słów kluczowych przez osoby reprezentujące zróżnicowane cechy 
społeczno-demografi czne w powiązaniu z poszukiwanymi tematami. Stwierdzili, że 
niewystarczający był dostęp do informacji w internecie, rekomendowany przez or-
ganizacje medyczne. Do negatywnych cech procesu wyszukiwania badacze zaliczyli 
przede wszystkim brak umiejętności wyboru słów kluczowych przez użytkowników 
źródeł elektronicznych.

Sprawdzenie dostępności do internetu dla osób niepełnosprawnych było przed-
miotem badań, przeprowadzonych w 2004 roku we Włoszech [Mancini, Zedda, 
Barbaro 2005, s. 276–285]. Autorzy wybrali sto siedemdziesiąt serwisów www, 
opracowanych przez włoskie organizacje medyczne, i ocenili w nich sposób do-
starczenia informacji ze względu na jakość nawigacji, elementy grafi czne, obecność 
przewodników edukacyjnych i narzędzi informatycznych, dostosowujących proces 
wyszukiwania dla osób o różnym stopniu sprawności [Mancini, Zedda, Barbaro 
2005, s. 279]. Dobór źródeł informacyjnych i sposób ich udostępniania odbywał się 
najczęściej za pośrednictwem wspólnej sieci lokalnej. Stosowanym rozwiązaniem 
jest wspólne opracowywanie serwisów internetowych przez biblioteki różnych ty-
pów. W opisanym przez Jeff reya Hubera i Mary Synder projekcie lokalnego serwisu 
informacyjnego w Dallas, zrealizowanym w latach 1999–2001, z udziałem biblio-
teki publicznej i uniwersyteckiej, Texas Woman’s University, przeprowadzono an-
kietę wśród użytkowników sieci bibliotek publicznych [Huber, Snyder 2002, s. 42]. 
Na podstawie poznania cech społecznych wyróżniono sześć grup odbiorców usług 
informacyjnych, dla których zaplanowano odpowiednią systematykę źródeł infor-
macyjnych i programy edukacyjne z zakresu OiPZdr. Kryteria ich podziału dosto-
sowano do stwierdzonych zainteresowań oraz potrzeb z zakresu ochrony zdrowia 
i dotyczyły: 

1) informacji o lekach i terminach medycznych, 2) udostępniania materiałów bi-
bliotecznych i informacyjnych, 3) etyki lekarskiej i opieki medycznej, 4) profi laktyki 
zdrowia, 5) wiedzy ogólnej o zdrowiu [Huber, Snyder 2002, s. 39–45]. 

Problematyka doboru źródeł informacyjnych występuje w omówieniach progra-
mów edukacyjnych, realizowanych w bibliotece szpitalnej na podstawie ogólnokra-
jowych i rządowych rozporządzeń w dostępie do świadczeń medycznych, ale także 
informacji o zdrowiu w świetle międzynarodowej Karty Praw Pacjenta.

Interdyscyplinarną przestrzeń wzajemnych oddziaływań instytucji opieki zdro-
wotnej i społecznej przedstawia opis programu edukacyjnego w bibliotece szpitalnej 
przez Amandę Beaumont z Lancashire Teaching Hospitals National Health Service 
Foundation Trust w Preston w Wielkiej Brytanii [Beaumont 2005, s. 66–88]. Opra-
cowany tam program kształcenia odbiorców usług medycznych stanowił odpowiedź 
na tego typu zadania zawarte w brytyjskim programie opieki zdrowotnej (Natio-
nal Health Service) na lata 2003–2008. Głównym celem autorów szkoleń w biblio-
tece szpitalnej było wprowadzenie do nowoczesnych narzędzi wyszukiwawczych. 
Dotychczasowe tradycyjne usługi biblioteczne, polegające na udostępnianiu księ-
gozbioru, uzupełnił internetowy katalog źródeł informacyjnych i baz adresowych 
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instytucji świadczeń medycznych oraz socjalnych w Wielkiej Brytanii. Funkcje in-
formacyjne i edukacyjne wzmocniło wprowadzenie e-learningu w osiągnięciu przez 
uczestników tego typu szkoleń nowych zachowań prozdrowotnych.

***
W analizie przykładów ośrodków informacji i bibliotek w obszarze OiPzdr. na po-
czątku dwudziestego pierwszego wieku zauważa się przełom w organizacji zasobów 
bibliotecznych nie tylko ograniczonych do uzupełniania tradycyjnych księgozbio-
rów. Jego podłożem jest uwzględnienie prawa do informacji o leczeniu i diagno-
styce w Karcie Praw Pacjenta. Zmiany w krajowych programach zdrowia w latach 
dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku wpłynęły na transformacje w dziedzinie 
bibliotekarstwa publicznego. Zapewnienie dostępu do zasobów, w świetle ogólno-
krajowych programów świadczeń zdrowotnych oraz prawa do informacji na temat 
zdrowia, utrwaliło udział pracowników bibliotek publicznych i szpitalnych w sfe-
rze zdrowia publicznego. Ich społeczna misja ma przyczynić się do poprawy stanu 
zdrowotnego społeczeństwa, zapobiegania chorobom i zagrożeniom zdrowotnym 
poprzez edukację. 

Nowa technologia stosowana za pośrednictwem internetu stworzyła niezależną 
przestrzeń w przekazach informacyjnych. Osobnym tematem jest jej wpływ na ufor-
mowanie się pola działalności w kształceniu ustawicznym i komunikacji społecznej, 
który wymaga rozważań w kolejnym fragmencie. 

2.3. Wiedza o zdrowiu w kształceniu 
ustawicznym społeczeństwa 

Wiedza o zdrowiu jest zawarta w strategii kształcenia ustawicznego społeczeństwa 
(ang. Lifelong learning) [Department of Health. Working Together-Learning To-
gether: a framework for lifelong learning in the NHS, London 2001]. 

W omówieniu ogólnokrajowego programu edukacji w zakresie ochrony zdrowia 
Beaumont podkreśla konieczność kształcenia wszystkich grup społecznych w celu 
ukazania możliwości internetu, np. elektronicznej rejestracji konsultacji medycznej 
dla pacjentów, opracowania wyników badań medycznych, dotyczących diagnostyki 
i leczenia z przeznaczeniem dla wszystkich grup pracowników medycznych (ang. 
Evidence-based clinical). Poglądy Amandy Beaumont tworzą podstawy do odręb-
nego omówienia problematyki edukacji użytkowników bibliotek szpitalnych: pra-
cowników medycznych i pacjentów [Beaumont 2005, s. 68]. Powstały dwa pola 
działalności bibliotecznej, wymagające odpowiednich kompetencji zawodowych 
bibliotekarzy i określonych w krajowej polityce zdrowotnej państw. Przykładowo 
opisane w poprzednim fragmencie 2.2. systemy organizacji usług medycznych 
uwzględniają metody edukacyjne, odpowiednio dostosowane do potrzeb wszyst-
kich grup społecznych. 
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Szczególnego omówienia wymagają formy kształcenia ustawicznego przede 
wszystkim w bibliotekach szpitalnych z zastosowaniem nowej technologii informa-
cyjnej.

Temat kształcenie ustawiczne stanowi interdyscyplinarną perspektywę badaw-
czą. W celu ukazania perspektywy ogólnospołecznego oddziaływania edukacyjnego 
i informacyjnego bibliotek w ochronie zdrowia Joanne Marshall określiła odrębną 
przestrzeń praktyki bibliotekarskiej, nazwaną bibliotekarstwem szpitalnym (ang. 
Hospital librarianship) [Marshall 1992, s. 1–6]6. 

W opisie amerykańskiej biblioteki szpitalnej Th e James A. Haley Veterans’ Hospi-
tal Nancy Bernal i Janet Schneider uwzględniły poglądy Marshall [Bernal, Schnei-
der 2002, s. 65–73]. Podobne stanowisko reprezentuje Claire Anderson, profesor 
farmacji społecznej w Uniwersytecie Nottingham w Wielkiej Brytanii, potwierdza-
jąc występowanie potrzeb społeczeństwa w zakresie wiedzy o zdrowiu, a szczególnie 
o lekach [Anderson 2000, s. 285–291]. Znaczące będzie przedstawienie wyników 
badań, opisanych przez Anderson, aby określić zależności między kształceniem 
społeczeństwa a uzyskaniem wiedzy o zdrowiu. W następnej kolejności omówię 
środki dydaktyczne, takie jak: biblioteki wirtualne, przewodniki elektroniczne 
(ang. Tutorials) oraz e-learning. Są najczęściej stosowane w edukacji informacyjnej 
i zdrowotnej, począwszy od lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku [Breivik, 
Gee 1989, 250 s.; Morris et al. 1997, s. 6–13; Spang et al. 1998, s. 534–540; Gutierez, 
Wang 2001, s. 208–212; Kemm 2003, s. 106–111; Clarke et al. 2005, s. 33–41]. Daty 
wykorzystanych publikacji wskazują na ewolucyjność bibliotekarstwa szpitalnego.

Najwcześniej funkcje edukacyjne dla wszystkich grup społecznych realizowa-
ły biblioteki szpitalne i publiczne w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, 
krajach, w których realizacja postanowień Karty Praw Pacjenta przyczyniła się 
do powstawania stowarzyszeń pacjentów. Początki amerykańskich stowarzyszeń 
pacjentów sięgają lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku. Ich przedstawiciele 
uczestniczyli w doborze nowych wydawnictw w bibliotekach publicznych i szpital-
nych, a także naukowych medycznych [Marshall 1992, s. 1–6]. 

W organizacji biblioteki w amerykańskim szpitalu Th e James A. Haley Veterans’ 
Hospital, opisanej przez Nancy Bernal i Janet Schneider, skuteczny jest podział ob-
sługi informacyjnej i edukacyjnej użytkowników indywidualnych oraz zbiorowych 
dla pracowników medycznych oraz pacjentów szpitala [Bernal, Schneider 2002, 
s. 65–73]. Pracownik biblioteki do spraw edukacji pacjentów (ang. Patient Education 
Librarian) zajmuje się opracowaniem serwisów informacyjnych, katalogów stron 
www na zgłaszane tematy indywidualnie lub przez Komitet Pacjentów ds. Edukacji 
(ang. Patient Education Committee), uczestniczy w podejmowaniu decyzji organi-

6  Joanne Gard Marshall, m.in. profesor i dziekan School of Information and Library Science 
(Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa) w Uniwersytecie North Carolina w Chapel Hill, 
Stany Zjednoczone, przewodnicząca Medical Library Association – MLA (Stowarzyszenia Bibliotek 
Medycznych) w latach 2004–2005. (Na podstawie: Fitzgerald, Dorothy (2004). Joanne Gard Marshall, 
AHIP, FMLA Medical Library President 2004–2005. Journal of the Medical Library Association, Vol. 92, 
No. 3, s. 302–305).

Biblioteki_2.indd   61Biblioteki_2.indd   61 2012-11-26   12:39:482012-11-26   12:39:48



Użytkownicy informacji w obszarze ochrony i promocji zdrowia 62

zacyjnych przez Radę Biblioteczną (ang. Medical Library Advisory Subcommittee). 
Opracowane źródła informacyjne dostarczane są w lokalnej, szpitalnej sieci infor-
matycznej, w formie wydawanych informatorów oraz materiałów audiowizualnych 
i fi lmowych. 

W ocenie problematyki międzynarodowego piśmiennictwa z zakresu bibliote-
karstwa medycznego już wcześniej niż w dwudziestym pierwszym wieku wystąpiły 
obszary wzajemnego powiązania, edukacji i informacji. W doborze tematów zwraca 
się uwagę na adekwatność i wiarygodność uzyskanych danych procedur diagno-
stycznych lub leczniczych. Do nich należy włączyć wiedzę o lekach, która wystę-
puje w relacji z defi nicją promowania zdrowia. Według poglądu Claire Anderson, 
profesor farmacji społecznej w Uniwersytecie Nottingham w Wielkiej Brytanii, 
promowanie zdrowia wpływa nie tylko na zmianę stylu życia, lecz jest procesem, 
w którym dostarczenie informacji może przyczynić się do zmian zachowań spo-
łecznych w celu poprawy stanu zdrowia jednostek oraz społeczeństwa [Anderson 
2000, s. 285–291]. Opisuje dwa poziomy uzyskania wiedzy o lekach z udziałem far-
maceutów, uczestniczących w programach profi laktyki zdrowia i organizowanych 
w aptekach w formie kampanii reklamowych. Oceniła również stan badań stwier-
dzających zależności między posiadaną wiedzą o lekach a stanem zdrowia. Niewiele 
jest podobnych publikacji, których autorzy podejmują problematykę badawczą na 
temat skuteczności promowania leków w poprawie stanu zdrowia. Do nielicznych 
tego typu opracowań należą opublikowane wyniki badań, przeprowadzone w latach 
dziewięćdziesiątych w Szwecji. Dotyczyły wpływu informacji o lekach sterydowych 
na stan zdrowia u osób chorujących na astmę. Wiadomości dotyczące szkodliwości 
środków wziewnych, opracowane przez farmaceutów w broszurach i rozpowszech-
nianych w całym kraju w aptekach oraz czasopismach farmaceutycznych, przyczy-
niły się do dwukrotnego zmniejszenia ich zażywania [Anderson 2000, s. 289].

Rezultatami zintegrowanej edukacji w obszarze OiPZdr. powinny być umiejęt-
ności przydatne w indywidualnych sytuacjach życiowych ludzi. Należy je w szer-
szym ujęciu rozważyć i łączyć z uzyskaniem ogólnej wiedzy o zdrowiu przez uczest-
ników programów edukacyjnych [Morris et al. 1997, s. 6–13]. Posłużyły temu celowi 
biblioteki wirtualne. Ich opracowanie poprzedzały również badania ankietowe. Do 
pierwszych tego typu zasobów internetowych należał portal o zdrowiu NetWellness, 
którego projekt wstępny powstał w 1994 roku w ramach stowarzyszenia różnych 
instytucji społecznych w amerykańskim stanie Ohio [Morris et al. 1994, s. 6]. W re-
alizacji projektu uczestniczyły organizacje społeczne, zrzeszające grupy pacjentów. 
W następnych latach do rozwoju ruchu społecznego pacjentów przyczyniły się to-
warzystwa i fundacje medyczne. Nadal dostępny w internecie Net Wellness: Consu-
mer Health Information udostępnia programy dla ogółu społeczeństwa. W ich opra-
cowaniu uczestniczą lekarze specjaliści. Struktura portalu odzwierciedla przyjętą 
metodologię edukacyjną z uwzględnieniem potrzeb w podziale na trzy grupy tema-
tyczne informacji, przeznaczonych dla pracowników medycznych i dla ogółu spo-
łeczeństwa. Tego rodzaju funkcje są spełnione w ramach doradztwa eksperckiego 
dotyczącego procedur diagnostycznych oraz terapeutycznych. Szerokie możliwości 
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oferuje nieograniczony dostęp do wszystkich zasobów informacyjnych w instytu-
cjach społecznych stanu Ohio, w ośrodkach praktyki lekarzy rodzinnych, szpitalach, 
ośrodkach dla osób starszych, aptekach, bibliotekach i programach telewizji regio-
nalnej. Systemowa struktura organizacyjna różnych instytucji społecznych i stowa-
rzyszeń grup pacjentów została przeniesiona do sieci informatycznej. Wykonanie 
edukacyjnego programu umiejętności informacyjnych odbywa się przez partner-
stwo społeczeństwa lokalnego. 

Potrzebę kształcenia umiejętności informacyjnych, a zwłaszcza sprawnego wy-
szukiwania informacji, uznano w programach szkoły podstawowej pod koniec lat 
osiemdziesiątych ubiegłego stulecia [Breivik, Gee 1989, 250 s.]. W latach dziewięć-
dziesiątych proponowane są metody samokształcenia użytkowników [Spang et al. 
1998, s. 534–540]. Do nich należą elektroniczne przewodniki (ang. Tutorials). Po 
raz pierwszy zastosowano je w szkoleniach użytkowników zarówno w bibliotekach 
naukowych medycznych, jak i szkolnych.

W modelu szkolnej edukacji informacyjnej o tematyce zdrowia uczniowie szu-
kali odpowiedzi na pytania lub tematy ustalone przez siebie. Założenia dydaktyczne, 
opracowane w amerykańskim programie Health Sciences Information Tools 2000, 
uwzględniały uzyskanie przez uczestników: „Umiejętności rozpoznania, wyszu-
kania potrzebnej informacji i jej oceny ze względu na możliwości wykorzystania 
zgodnie z oczekiwaniami własnymi lub innych osób” [Breivik 1994, s. 12; Spang 
et al. 1998, s. 535]. Cele programu miały polegać na systematycznym zdobywaniu 
umiejętności informacyjnych w poszczególnych etapach, rozpoczynając od dobo-
ru odpowiednich narzędzi wyszukiwawczych. Ustalono, że są nimi czasopisma po-
pularne i naukowe o ogólnomedycznej tematyce, a także internetowe serwisy. Do 
źródeł informacyjnych, które powinni znać i umieć wykorzystywać uczestnicy tego 
programu, włączono tezaurusy systemów bibliografi cznych z nauk medycznych 
oraz słowniki wyjaśniające terminologię medyczną [Spang et al. 1998, s. 541]. 

W kształceniu umiejętności informacyjnych i informatycznych rozwój nowo-
czesnych środków dydaktycznych stale przyczynia się do ich efektywnego zasto-
sowania. Przewodniki elektroniczne, zwykle dostępne w sieci pod koniec lat dzie-
więćdziesiątych, wykorzystano w edukacji informacyjnej i zdrowotnej. Nauczanie 
z ich zastosowaniem przebiega w formie zadań, np. gier umysłowych, krzyżówek, 
rebusów, opowiadań [Gutierrez, Wang 2001, s. 208–212]. Idealny przewodnik elek-
troniczny powinien być interaktywny, ułatwiać samokształcenie i etapami przekazy-
wać zaplanowany zasób wiedzy. Jest informatycznym narzędziem, ale powinien być 
też przekazywany w formie drukowanej. W poradnikach należy umieścić dodat-
kowe informacje niezbędne do obsługi komputerowego programu dydaktycznego. 
Tego rodzaju środki dydaktyczne pozwalają spełniać podstawowe cele edukacyjne 
w kształceniu samodzielnego wyszukiwania potrzebnych informacji. 

Zagadnienia edukacji zdrowotnej tworzące interdyscyplinarną problematykę 
badawczą w ramach zdrowia publicznego, mieszczą się w sferze działalności na-
ukowej i społecznej. Według Johna Kemma, specjalisty ds. zdrowia publicznego, 
konsultanta i doradcy w South Birmingham Health Authority w Wielkiej Bryta-
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nii, zakres znaczeniowy terminu edukacja zdrowotna łączy się z promocją zdrowia 
[Kemm 2003, s. 107–108]. W ramach kształcenia ustawicznego z zakresu OiPZdr. 
istotne są środki realizowane w procesie komunikacji publicznej i przyczyniające 
się do wzrostu świadomości społeczeństwa. Odpowiednie funkcje spełniają mate-
riały informacyjne. Powinny być one innego typu niż broszury, które źle kojarzą się 
z akcjami promowania zdrowia. Początkowo były stosowane jako informatory dla 
społeczeństwa w pierwszych systemach organizacji edukacji zdrowotnej i pocho-
dzą z lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. W tym okresie w Wielkiej Brytanii 
w instytucjach opieki medycznej powstawały ośrodki konsultacyjne (ang. Health 
Education Council) [Kemm 2003, s. 107]. Były organizacjami rządowymi i w ra-
mach narodowego programu zdrowia odpowiedzialnymi za edukację społeczeń-
stwa w zakresie profi laktyki chorób cywilizacyjnych. Ich celem miało być uzyskanie 
zmian zachowań prozdrowotnych, np. niepalenie tytoniu w miejscach publicznych, 
obowiązek jazdy w kaskach ochronnych na motocyklach i rowerach, zastosowanie 
pasów bezpieczeństwa w samochodach, umiejętność udzielania pierwszej pomocy 
w nagłych wypadkach. Większość tego typu wydawnictw informacyjnych jest ukie-
runkowana na uzyskanie przez odbiorców indywidualnych korzyści zdrowotnych, 
np. właściwe odżywianie, aktywność ruchową, niepalenie papierosów. 

Według Kemma w promocji zdrowia istotnym czynnikiem ogólnospołecznym 
jest dążenie do zmian w zachowaniach społecznych, np. tworzenie więzi środowi-
skowych, wzrost świadomości profi laktyki chorób społecznych i potrzeba popra-
wienia własnego stanu zdrowia [Kemm 2003, s. 107]. 

W modelu kształcenia ustawicznego opracowanym przez zespół pod kierunkiem 
Angie Clarke z Uniwersytetu w Yorku oraz Hull w Wielkiej Brytanii czynnikiem 
motywacyjnym jest nie tylko nowoczesność procesu nauczania, lecz budowanie 
argumentacji do uzyskania wiedzy o zdrowiu przez udział w programach eduka-
cyjnych  [Clarke et al. 2005, s. 33–41]. Wykorzystanie metody benchmarkingu, naj-
lepszych rozwiązań organizacyjnych, w e-learningu wymaga spełnienia szerszych 
uwarunkowań, przede wszystkim indywidualnej komunikacji on-line, opracowania 
programu edukacyjnego dostosowanego do potrzeb jego uczestników oraz stopnia 
biegłości w obsłudze komputera. W opisanym programie prowadzącymi są lide-
rzy, których umiejętności informatyczne i wiedza pozwalają pomóc uczestnikom 
rozwiązać własne problemy wynikające z określonej sytuacji zdrowotnej. Proponuje 
się założenie klubu osób zainteresowanych uzyskaniem umiejętności w wyszuki-
waniu informacji w e-learningu oraz potrzebnej wiedzy o zdrowiu [Clarke et al. 
2005, s. 39]. Zamieszczenie bibliotek wirtualnych i przewodników elektronicznych 
w jednej platformie zdalnego nauczania wskazuje nie tylko na nowoczesność pro-
cesu nauczania, lecz wymaga indywidualnej motywacji i aktywności uczestników. 

***

Temat kształcenia ustawicznego w przekazach wiedzy o zdrowiu umożliwił przed-
stawienie powiązań interdyscyplinarnych, szczególnie dotyczących zdrowia pub-
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licznego i promocji zdrowia. Problematyka edukacji zdrowotnej i informacyjnej 
nie występuje jedynie w teoretycznych rozważaniach. Założenia programów edu-
kacyjnych rozwijały się z technologią informacyjną i powstawały w praktyce przede 
wszystkim bibliotek szpitalnych. Dostrzec należy efekty organizacyjne w pragma-
tyce zawodowej oraz wyodrębnienie się bibliotekarstwa szpitalnego na podstawie 
spełnianych inicjatyw edukacyjnych i informacyjnych. W dwudziestym pierwszym 
wieku podstawowym jego celem, jak wynika z publikacji zespołu autorów pod kie-
runkiem Angie Clarke, jest podejmowanie zadań likwidujących bądź zmniejszają-
cych bariery edukacyjne w dostępie do zasobów informacyjnych z wiedzy o zdro-
wiu. To zagadnienie jest przedmiotem omówienia we fragmencie 2.4.

2.4. Bariery edukacyjne

Termin bariery edukacyjne oznacza ograniczenia w dostępie do wiedzy o zdrowiu, 
a ich pokonanie jest decydującym czynnikiem w upowszechnianiu źródeł o danych 
medycznych, sprawdzonych pod względem zgodności z postępem nauki. Wyznacza 
również problematykę badawczą, występującą w wielu dziedzinach, np. pedagogi-
ce społecznej czy nauce o informacji. W ustaleniu interdyscyplinarnych korelacji 
między edukacją informacyjną i zdrowotną a działalnością biblioteczną w OiPZdr. 
niezbędne będzie powołanie się na poglądy autorów, którzy podjęli temat udzia-
łu bibliotek szpitalnych oraz publicznych w rozszerzeniu społecznego kształcenia 
świadomości potrzeb i umiejętności w posługiwaniu się nowymi rodzajami źródeł 
informacyjnych [Zielstorff  2003, s. 326–333; Haig et al. 2004, s. 211–219; Gillaspy 
2005, s. 480–495; Gupta 2007, e.499–e.505].

W polskim piśmiennictwie z bibliotekoznawstwa kwestie barier informacyjnych 
w wielu dziedzinach odnoszą się do ustaleń teoretycznych. Ich typologia według 
stopnia utrudniającego dostęp do odpowiednich źródeł została opisana w pol-
skiej literaturze bibliotekoznawczej, m.in. przez Jadwigę Woźniak oraz Ewę Busse-
-Turczyńską [Woźniak 2004, s. 106–111; Busse-Turczyńska 2005, dok. elektr.]. 

Wyjaśnienie pojęcia bariery edukacyjne zamieściła Rita Zielstorff , oznaczając dwa 
rodzaje uwarunkowań, które wpływają na ich powstawanie [Zielstorff  2003, s. 326–
–333]7. Pierwszy z nich tworzą świadome potrzeby uzyskania wiedzy o zdrowiu, by 
przyjąć odpowiedni styl życia, drugi – polega na uzyskaniu znajomości nazewni-
ctwa medycznego i dostosowania tego rodzaju wiedzy do otrzymania relewantnych 
danych. Brak poznania odpowiednich słowników informacyjno-wyszukiwaw-
czych z terminami medycznymi jest przyczyną większości barier informacyjnych 
[Zielstorff  2003, s. 326]. Struktury tego typu narzędzi wyszukiwawczych powinny 
porządkować terminologię według przyjętych kryteriów, z wykazaniem różnej pi-

7  Rita Zielstorff  – specjalistka z informatyki medycznej, uhonorowana w 2011 roku nagrodą 
American Medical Informatics Association za organizację zasobów informatycznych dla pacjentów. 
(Na podstawie: AMIA honors informatics who are improving health, changing the World. [dok. elektr.] 
http://www.eurekalert.org).
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sowni, wariantów dialektycznych i powiązań znaczeniowych. Kontrolowane słowni-
ki terminologiczne powinny stwarzać też możliwości dostosowania do potrzeb wy-
szukiwania przez przedstawicieli zawodów medycznych oraz ogół społeczeństwa.

W przygotowaniu odpowiednich kompendiów z nazewnictwa należałoby 
uwzględniać różne grupy społeczne. Inne są uwarunkowania wyszukiwania infor-
macji w internetowych zasobach oraz w ramach badań oceniających typu evidence-
-based, a także ontologii medycznej w perspektywie badawczej fi lozofi i medycy-
ny. Trzy rodzaje potrzeb edukacyjnych w zakresie terminologii medycznej wy-
znaczył Alex Haig z NHS w Szkocji dla: 1) poszukujących informacji o zdrowiu 
w internetowych źródłach, 2) badaczy oceniających publikacje z nauk medycznych, 
3) potrzeb ontologii medycznej w perspektywie badawczej fi lozofi i medycyny [Haig 
2004, s. 212]. Opisał interdyscyplinarne powiązania w ramach informacji naukowej 
i medycyny, reprezentowane w problematyce badawczej brytyjskiego stowarzyszenia 
Th e Medical Education Taxonomy Research Organization (METRO). Organizacja 
ta kieruje współpracą różnych specjalistów z zakresu języków informacyjno-wyszu-
kiwawczych w naukach medycznych [Haig et al. 2004, s. 214]. System tezaurusów 
z ochrony zdrowia, METRO, jest rezultatem tej współpracy. W jednym metatezauru-
sie, wspólnym dla systemów informacyjno-wyszukiwawczych z nauk medycznych, 
zebrano nazwy stosowane w różnych źródłach informacyjnych. Posługiwanie się jed-
nym słownikiem terminów medycznych jest konieczne w praktyce diagnostycznej 
oraz leczniczej, edukacji medycznej przygotowującej do zawodów medycznych na 
odpowiednio wysokim poziomie. Połączenie różnych słowników deskryptorowych 
w międzynarodowym dostępie, za pośrednictwem internetu, rozszerza ich zawartość 
terminologiczną. Struktura tezaurusa METRO opiera się na hierarchicznej budowie 
pierwszego medycznego słownika MeSH (Medical Subject Headings), początkowo 
indeksu terminologicznego bibliografi i Index Medicus [Haig et al. 2004, s. 214]. 

Tezaurus EMTREE bazy bibliografi cznej z nauk biomedycznych i farmakologii 
EMBASE jest słownikiem terminologicznym z zakresu medycyny klinicznej. Można 
go uznać za drugi słownik porządkujący terminy naukowe z dziedziny nauk me-
dycznych i dyscyplin pokrewnych. W połączonej strukturze METRO umieszczono 
SNOMED-CT (Systematized Nomenclature of Medicine-Clinical Trials), stosowany 
w ponad pięćdziesięciu krajach, w tym w Polsce, w celu opisu procedur diagno-
stycznych i leczniczych w praktyce klinicznej. W polskim piśmiennictwie z zakre-
su nauki o informacji na temat systemu SNOMED pisała Małgorzata Kisilowska 
[Kisilowska 2009, s. 238]8. W opracowaniu metatezaurusa METRO jego autorzy 
uwzględnili potrzebę integracji wszystkich dotychczasowych słowników języków 
informacyjno-wyszukiwawczych oraz dostosowania do wyszukiwania nie tylko dla 
specjalistów z nauk medycznych. Temu celowi służy słownik słów kluczowych IIME 
Glossary opracowany przez Andrzeja Wojtczaka i zamieszczony przez twórców ME-

8  Małgorzata Kisilowska – dr hab. adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 
UW; autorka publikacji opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach, ukazujących funkcje 
społeczne bibliotek w różnych dziedzinach nauki oraz życiu społeczeństwa, m.in. w ochronie zdrowia.
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TRA [Haig et al. 2004, s. 214; Wojtczak9 2002, s. 338–340]. Założenia programowe 
tego projektu odzwierciedliły potrzebę powstania dynamicznego systemu słowni-
ków terminologicznych z zakresu ochrony zdrowia. Zrealizowano w nim założenia 
polegające na: 1) połączeniu możliwości wyszukiwania informacji w kontekście róż-
nych kultur i wartości uznawanych w globalnym społeczeństwie, 2) usuwaniu barier 
terminologicznych w wyszukiwaniu informacji. 

Oprócz opracowania odpowiednich narzędzi wyszukiwawczych w edukacji in-
formacyjnej z zakresu ochrony i promocji zdrowia należałoby uwzględnić udział 
organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń, tworzących międzynarodowe śro-
dowisko internetu medycznego, np. Fundacji Zdrowia Pfi zera czy Amerykańskiego 
Stowarzyszenia Bibliotek Medycznych [Pfi zer Clear Health Communication 2004, 
dok. elektr.; Medical Library Association Task Force on Health Information 2003, 
dok. elektr.]. W misji tych organizacji zdefi niowano umiejętności informacyjne 
o zdrowiu, które są: „nabytymi zdolnościami pozwalającymi na określenie potrzeb-
nej informacji oraz dobór relewantnych źródeł informacji”.

Kryterium poznania odpowiednio sprawdzonych źródeł gwarantujących wiary-
godne dowody naukowe oraz ocena jakości informacji są reprezentowane w dzia-
łalności bibliotek publicznych, deklarujących, podobnie jak organizacje pozarządo-
we, likwidację barier w edukacji informacyjnej i zdrowotnej. W latach 2000–2005 
pojawiła się w piśmiennictwie z zakresu bibliotekarstwa problematyka badawcza 
na temat udostępniania informacji z zakresu ochrony zdrowia. Wprawdzie Mary 
Gillaspy z Health Learning Center, Northwestern Memorial Hospital w Chicago 
(Ośrodka Edukacji Zdrowotnej w szpitalu Northwestern Memorial) wyodrębniła 
uwarunkowania charakterystyczne dla rozwoju społeczeństwa w Stanach Zjed-
noczonych, ale na podstawie przeprowadzonej przez nią oceny można dostrzec 
wspólne zjawiska społeczne na początku dwudziestego pierwszego stulecia w wielu 
krajach [Gillaspy 2005, s. 480–495]. Wśród siedmiu najważniejszych czynników, 
które powinny mieć wpływ na znaczne rozszerzenie się funkcji społecznych bi-
bliotek publicznych, według tej autorki należy wymienić: 1) znaczny rozwój inter-
netu, 2) zasoby internetowe informacji o zdrowiu, 3) konieczność edukacji zdro-
wotnej w celu profi laktyki chorób społecznych i zmian w stylu życia, zwłaszcza 
młodej populacji społeczeństwa amerykańskiego, 4) powstanie społecznego ruchu 
pacjentów, 5) wzrost ilości i jakości wydawnictw drukowanych o tematyce zdro-
wia, 6) powstanie programów edukacji zdrowotnej, 7) zamach na wieżowce World 
Trade Center 11 września 2001 roku. 

W ukierunkowaniu działalności bibliotek szpitalnych i publicznych Gillaspy 
wskazuje na udział American Medical Library Association – ALA (Amerykańskie-
go Stowarzyszenia Bibliotek Medycznych). Polegał on, jej zdaniem, na ocenie źródeł 
internetowych w 2004 roku w formie raportu, wykazującego dziesięć najlepszych 

9  Andrzej Wojtczak – profesor nauk medycznych i zdrowia publicznego, dyrektor Institute for 
International Medical Education (Międzynarodowego Instytutu Szkolenia Medycznego) w Nowym 
Jorku w latach 1999–2006; autor ponad 300 publikacji z medycyny, zdrowia publicznego, m.in. 
trzytomowego podręcznika z medycyny wewnętrznej.
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stron www o tematyce zdrowia (Top Ten Most Useful Web Sites). Utworzony w ten 
sposób serwis informacyjny zawierał zasoby danych polecane przez specjalistów 
z różnych dziedzin nauk medycznych i twórców amerykańskich programów opieki 
zdrowotnej, np. Th e Healthy People 2010. Jej zdaniem znaczącą wskazówką w do-
borze źródeł informacji dla bibliotekarzy powinien być symbol HONcode, między-
narodowy kod jakości, europejskiego portalu Health on the Net Foundation. Jest 
uznany, obok systemu informacyjno-bibliografi cznego MedlinePlus i wyszukiwar-
ki HealthFinder, za jedno z dziesięciu najlepszych źródeł internetowych na świecie 
[Gillaspy 2005, s. 482–483, 487].

Wydarzenia polityczne powodujące zmiany w zachowaniach ludzi pod wpływem 
urazów psychicznych wpływają na rozwój potrzeb nie tylko informacyjnych użyt-
kowników w bibliotekach publicznych. W następstwie zamachu na wieżowce World 
Trade Center w 2001 roku mieszkańcy Nowego Yorku szukali swoich bliskich, wy-
korzystując formy komunikacji społecznej, w tym również sieć New York Public 
Library. Gillaspy podkreśla powstanie nowej funkcji społecznej bibliotek publicz-
nych w ramach programu nazwanego September Project. Rozpoczęte w nim formy 
działalności bibliotecznej polegają na organizowaniu grup dyskusyjnych, konferen-
cji, imprez kulturalnych, których celem jest wymiana poglądów oraz kształtowanie 
postaw społecznych w indywidualnych sytuacjach ludzi.

Za konotację umiejętności informacyjnych o zdrowiu można uznać te uwa-
runkowania, które wskazują na udział wszystkich rodzajów instytucji społecznych 
w udostępnianiu informacji w szerokim zakresie, w tym także stwierdzeniu prze-
szkód w zdobywaniu wiedzy.

Kształcenie umiejętności informacyjnych w powiązaniach interdyscyplinarnych 
należy dostrzec w obszarze medycyny społecznej. Wyniki badań ankietowych opub-
likowane w czasopiśmie medycznym Pediatrics (2005, Vol. 116, No. 4) wykazują 
bariery edukacyjne w realizacji programów profi laktycznych w ramach opieki zdro-
wotnej dzieci. Brak akceptacji zdrowego stylu życia współwystępuje z niewystarcza-
jącym zainteresowaniem lub brakiem umiejętności samodzielnego wyszukiwania 
informacji o zdrowiu [Gupta et al. 2007, s. e499–e505]. 

Należy wspomnieć, że w polskim obszarze nauki o informacji już w 1984 roku 
Krystyna Tittenbrun pisała o potrzebie ustalenia polskiej typologii barier i zbada-
nia czynników utrudniających korzystanie z systemów informacyjnych [Tittenbrun 
1984, s. 3–20]. 

Brak opracowania języka informacyjno-wyszukiwawczego, dostosowanego do 
różnego poziomu umiejętności wyszukiwania w źródłach przez użytkowników 
i sprawnego systemu bibliotecznego, może być przyczyną powstania tego typu trud-
ności w otrzymaniu poszukiwanej informacji [Woźniak 2004, s. 111]10. 

10  Jadwiga Woźniak-Kasperek – dr hab., profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu 
Historii, Teorii i Metodyki Bibliografi i w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych 
UW. Zajmuje się problematyką projektowania języków informacyjno-wyszukiwawczych. Tematem jej 
ostatniej książki pt. Wiedza i język informacyjny w paradygmacie sieciowym (W-wa, Wyd. SBP, 2011), są 
uwarunkowania realizacji procesów informacyjnych w środowisku informacyjnym w sieciach.
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Niewiele jest publikacji w polskim piśmiennictwie z dziedziny bibliotekoznaw-
stwa, w których byłaby omówiona problematyka badań potrzeb użytkowników in-
formacji z ochrony zdrowia. Do nielicznych publikacji o tematyce edukacji umie-
jętności informacyjnych można zaliczyć artykuł Ewy Busse-Turczyńskiej, w którym 
autorka dokonuje przeglądu stron www o tematyce zdrowia [Busse-Turczyńska 2005, 
dok. elektr.]. Jest to spis wybranych adresów internetowych organizacji międzynaro-
dowych, bibliotek naukowych medycznych oraz szpitalnych, głównie amerykańskich 
i brytyjskich. Zawiera inicjatywy krajów Unii Europejskiej w zakresie współpracy in-
stytucji medycznych, zajmujących się problematyką zdrowia publicznego. 

Na podstawie przeglądu oferty zasobów informacyjnych w polskich bibliotekach 
akademii medycznych, a także Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie i oddzia-
łów terenowych ukazuje się brak zintegrowanego dostępu do informacji naukowej 
medycznej i dla ogółu społeczeństwa.

***
Ocena piśmiennictwa obcego i polskiego w dwóch pierwszych rozdziałach była 
przydatna w określeniu sposobów organizacji bibliotek oraz ich działalności infor-
macyjnej i edukacyjnej w obszarze OiPZdr. Badania ankietowe są utrwaloną proce-
durą w praktyce bibliotekarstwa medycznego i szpitalnego. Umożliwiają ustalenie 
cech odbiorców usług i odpowiednie opracowanie oferty zgodnie z ich oczekiwany-
mi korzyściami. 

Powiązania problematyki edukacji umiejętności informacyjnych z zakresu 
wiedzy o zdrowiu z naukami medycznymi i społecznymi wymagają włączenia się 
polskich bibliotek publicznych. Podstawowym kierunkiem w ich działalności jest 
dostęp do źródeł informacyjnych. Przyjmując za punkt wyjścia omówiony stan piś-
miennictwa, opiszę w rozdziale trzecim własne badania ankietowe, zrealizowane 
w wybranych polskich bibliotekach publicznych.
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ROZDZIAŁ 3

ZAINTERESOWANIE INFORMACJĄ O ZDROWIU 
UŻYTKOWNIKÓW POLSKICH BIBLIOTEK 

PUBLICZNYCH (własne badania)

Ocena stanu piśmiennictwa na temat badań odbiorców informacji z zakresu ochro-
ny zdrowia wykazała zależności, jakie występują w praktyce bibliotekarskiej i teore-
tycznych podstawach wiedzy o użytkownikach, kierunkach badań nad użytkowni-
kami w Polsce i na świecie.

W badaniach techniką ankiety określiłam założenia, wzorując się na przykła-
dach opisanych w piśmiennictwie z bibliotekarstwa medycznego. Głównym celem 
problemu badawczego, zrealizowanego w 2006 roku, było ustalenie rodzajów tema-
tów oraz sprawdzenie dostępu do informacji z ochrony zdrowia. Uzyskane wów-
czas dane posłużą mi do uzupełnienia wiedzy o użytkownikach w obszarze OiPZdr., 
scharakteryzowanej w dwóch pierwszych rozdziałach książki. 

W latach 2011–2012 brak jest innych opublikowanych badań użytkowników 
polskich bibliotek publicznych, które umożliwiłyby poznanie potrzeb informacyj-
nych i kategorii użytkowników zainteresowanych wiedzą o zdrowiu. Motywacją 
tego przedsięwzięcia badawczego jest odniesienie do metod zarządzania w bibliote-
kach. Poznanie odbiorców informacji jest pierwszym ogniwem w modelu kształce-
nia użytkowników, gdyż: 

Od stopnia przygotowania użytkownika i wyposażenia w wiedzę o otaczającej go rzeczy-
wistości zależy stopień umiejętności formułowania potrzeb informacyjnych. Powiązania 
teoretyczne i organizacyjne tworzą obszar edukacji, w którym uczestniczą biblioteki. Or-
ganizacja zasobów bibliotecznych powinna być stale dostosowywana do kategorii użyt-
kowników indywidualnych i zbiorowych oraz ich cech dotyczących zainteresowań, zawodu 
i świadomości informacyjnej [Pindlowa 1984, s. 33 i 43].

Identyfi kacja potrzeb informacyjnych dotyczących zdrowia posłużyła mi przede 
wszystkim do sformułowania modelu badawczego. Należało przyjrzeć się przyczy-
nom, które mogłyby potwierdzić udział polskich bibliotek publicznych w udostęp-
nianiu informacji o ochronie i promocji zdrowia. U podstaw tego typu problema-
tyki badawczej znajdują się tematy z zakresu ochrony zdrowia, które są realizowane 
w ramach współpracy międzynarodowej, krajowej i lokalnej oraz udokumentowane 
w przesłaniach wielu organizacji na świecie. Należą do nich np. Organizacja Naro-
dów Zjednoczonych i UNESCO. 
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Rozwój partnerstwa instytucji społecznych jest szczególnym, uniwersalnym za-
pisem odnoszącym się do udziału bibliotek publicznych na świecie w programach 
edukacyjnych i informacyjnych we wszystkich dziedzinach wiedzy. 

Wcześniej, w latach dziewięćdziesiątych, tego typu przesłanie określił Manifest 
Bibliotek Publicznych UNESCO (UNESCO Public Library Manifesto (1994). W nim 
przede wszystkim bibliotekom publicznym przyznano funkcje zapewnienia bezpłat-
nego dostępu do informacji oraz kształcenia świadomości informacyjnej, zmniej-
szenia wykluczenia grup społecznych lub całych populacji państw na niektórych 
kontynentach geografi cznych [Forsyth 2005, s. 315]. Na podstawie dwóch progra-
mów, ONZ i UNESCO, Ellen Forsyth wyodrębniła zadania bibliotek publicznych, 
porządkując je według ośmiu głównych kierunków działalności międzynarodowej 
ONZ [Forsyth 2005, s. 321]. Uwzględniała zapis w Manifeście UNESCO w sprawie 
zapewnienia przez biblioteki publiczne dostępu do informacji dotyczących pełnego 
zakresu spraw publicznych, m.in. ochrony zdrowia. 

W określeniu celów szczegółowych w moich badaniach skorzystałam z opisa-
nych modeli poznawczych użytkowników w piśmiennictwie, głównie z zakresu 
bibliotekarstwa medycznego i pedagogiki takich autorów, jak: Nick Moore, Toni 
Carbo, Mirian Ginman, Robert Newhouse, Andrew K. Shenton i Pat Dixon, David 
Hicholas oraz Anna Gaweł.

W ocenie potrzeb informacji socjalnej Nick Moore wyróżnił czynniki, któ-
re umożliwiły mu poznanie przyczyn tego rodzaju zainteresowania społecznego 
[Moore 2002, s. 297–303]. Jego hipotezą badawczą było twierdzenie, że ludzie po-
trzebują wiedzy do zrozumienia świata, funkcjonowania w środowisku, w którym 
żyją jako mieszkańcy i odbiorcy usług różnych instytucji społecznych. Przeprowadził 
ponadto kategoryzację potrzeb, wyróżniając użytkowników: poszukujących, do-
stawców i twórców informacji. Wyodrębnił w nich: przyczyny wyszukiwania, ro-
dzaje otrzymanych danych i źródeł pochodzenia oraz sposoby wykorzystania.

Zmiany cywilizacyjne i technologiczne wpływają na standard życia ludności, or-
ganizację instytucji służących społeczeństwu. W koncepcji teoretycznych podstaw 
informacji naukowej Toni Carbo zastosował określenie społeczne życie informacji 
(ang. Social life of information [Carbo 2003, s. 281–284]). Znaczenie terminu ozna-
cza, że bieżące potrzeby codziennego życia ludzi tworzą kontekst usług bibliotecz-
nych. Wzrost wymagań indywidualnych użytkowników powoduje większe dosto-
sowanie uzupełniania zasobów bibliotek, tradycyjnych lub elektronicznych. Szerszy 
dostęp do informacji za pośrednictwem internetu spowodował dychotomiczny po-
dział społeczeństwa. Polega on na tym, że „wszyscy stajemy się odbiorcami więk-
szości wydarzeń na świecie, ale mniej je rozumiemy z powodu różnic kulturowych” 
[Carbo 2003, s. 281]. 

Według Miriam Ginman decydującym czynnikiem w problematyce badawczej 
jest kształcenie umiejętności w wyszukiwaniu tematów z zakresu wiedzy o zdrowiu 
[Ginman 2000, s. 182]. Istotne znaczenie w planowanym programie edukacyjnym 
ma sprawdzenie, czy otrzymane wiadomości przyczyniły się do zmian zachowań 
prozdrowotnych wśród badanej populacji. Model poznawczy z zakresu informacji 
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o zdrowiu według Ginman przebiega za pośrednictwem różnych środków społecz-
nego komunikowania, mediów starych i nowych. Osoby niezwiązane z zawodami 
medycznymi poszukują obecnie wiadomości najczęściej przez internet. Pod koniec 
lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku na zmianę zachowań prozdrowotnych mia-
ły wpływ programy telewizyjne lub radiowe dotyczące zdrowia [cyt. za: Ginman 
2000, s. 183]. 

Cel realizowanych badań wynika z planowanych rozwiązań organizacyj-
nych w bibliotekach. Model poznawczy potrzeb użytkowników według Roberta 
Newhouse’a określił problemy badawcze, jakie powinny być osiągnięte na podstawie 
proponowanych zmian dostosowanych do rang, wartości oznaczających stopień ko-
rzyści dla odbiorców planowanych przedsięwzięć [Newhouse 1990, s. 33].

Stan umiejętności informacyjnych młodzieży w wieku 9–13 i 14–18 lat oceniony 
przez Andrew K. Shentona i Pat Dixon posłużył do kategoryzacji potrzeb użytkow-
ników [Shenton, Dixon 2003, s. 231]. W proponowanym postępowaniu badawczym 
uwzględnili rodzaj przyczyny poszukiwania informacji. Był podstawą podziału 
użytkowników na tych, którzy: 1) pytają tylko wtedy, gdy potrzebują informacji, 
2) znajdują się w określonych sytuacjach życiowych, np. chcą wyjaśnienia diagnozy 
medycznej, 3) są ekspertami, specjalistami w zakresie określonej dziedziny wiedzy. 

W klasyfi kacji badań potrzeb informacyjnych David Nicholas wyróżnił kryterium 
funkcji: dostarczającej danych, aktualizacyjnej, badawczej, orientacyjnej, stymulacyj-
nej [Nicholas et al. 2001, s. 44–45]. Wymagają one odmiennych rozwiązań przy:

1)  udzieleniu odpowiedzi na pytania, 
2)  aktualizacji wcześniej uzyskanych danych,
3)  zgłębieniu nowych zagadnień,
4)  zrozumieniu podstaw naukowych tematów lub zagadnień,
5)  dostarczeniu pomysłów lub bodźców do zmiany w postawach lub uznawanych 

wartościach.

Uznanie wartości wynikających z przekazu wiedzy o zdrowiu w edukacji oraz 
wychowaniu przez studentów pedagogiki trzech uczelni krakowskich stanowi-
ło temat polskich badań ankietowych zrealizowanych przez Annę Gaweł w latach 
2000–2001 [Gaweł 2003, s. 80]. Głównym celem badawczym była ocena stanu przy-
gotowania studentów do roli pedagoga w kształtowaniu postaw indywidualnych 
uczniów w procesie edukacyjnym i wychowawczym szkoły. Sprawdzenie wiedzy 
studentów na temat zdrowia, uzyskanej w toku studiów w ramach takich przedmio-
tów, jak: biologia człowieka, wychowanie zdrowotne, wyznaczyły założenia pomiaru 
[Gaweł 2003, s. 73].

***

W analizie społecznego odbioru wiedzy o zdrowiu autorzy, np. Ginmam, Newhouse, 
oraz Shenton i Dixon, stosują kategoryzację potrzeb informacyjnych według 
przyczyn poszukiwania informacji [Ginman 2000, s. 183; Newhouse 1990, s. 33; 
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Shenton, Dixon 2003, s. 231]. Cechy wyróżniające odbiorców informacji socjalnej 
były przedmiotem badań Moore’a, na podstawie których wyodrębnił osoby: poszu-
kujące, dostawców i twórców źródeł informacyjnych [Moore 2002, s. 297–303].

W interpretacji odpowiedzi uzyskanych przez Carbo zagadnienia zdrowia zosta-
ły umieszczone zgodnie z klasyfi kacją potrzeb określonych jako społeczne życie in-
formacji, które należy uwzględnić w stałej aktualizacji usług bibliotecznych [Carbo 
2003, s. 281–284]. 

Zgodnie z przedstawionymi koncepcjami teoretycznymi podjęłam badania, słu-
żące poznaniu odbioru informacji z ochrony i promocji zdrowia polskiego społe-
czeństwa.

Przebieg i wyniki badań składają się na strukturę rozdziału trzeciego w dwóch 
fragmentach:

3.1.  Opis badań własnych
3.2.  Charakterystyka odbiorców informacji o zdrowiu (na podstawie danych 

z metryczki).

Po omówieniu założeń teoretycznych przeprowadzę analizę postępowania ba-
dawczego i przedstawię uzyskane rezultaty, tworzące model poznawczy. 

3.1. Opis badań własnych

Celem przeprowadzonych badań własnych było ukazanie odbioru rodzajów źródeł 
informacyjnych w obszarze OiPZdr. Zgodnie z przeprowadzoną analizą piśmiennic-
twa dokonałam wyboru bibliotek publicznych w miastach reprezentujących zróż-
nicowane środowiska społeczne: Bytom, Chrzanów, Katowice i Kraków. Uwzględ-
niłam dzielnicową bibliotekę w dzielnicy Ochota w Warszawie, ze względu na jej 
rozbudowaną strukturę organizacyjną w stolicy Polski oraz lokalizację w centrum 
miasta.

Podstawowym kryterium doboru tych bibliotek było przede wszystkim zróżni-
cowanie ludności pod względem liczebności i stanu infrastruktury socjologicznej, 
określonej dostępem do instytucji kultury, edukacji oraz zasobów internetu. 

Omówiony w dwóch początkowych rozdziałach obszar badawczy w dużym stop-
niu wyznaczony był praktyką bibliotekarstwa medycznego na świecie. Natomiast 
powiązania z wiedzą o użytkownikach informacji z OiPZdr. stały się celem dla 
własnych badań w 2006 roku. Mogą być one przydatne do ustalenia charakterystyki 
polskich użytkowników bibliotek publicznych z uwzględnieniem cech społeczno-
demografi cznych odbiorców usług bibliotecznych, tematów i źródeł informacyjnych 
(instytucjonalnych, bibliografi cznych, internetowych baz danych, tradycyjnych en-
cyklopedii i słowników), dostosowanych do potrzeb zdrowotnych własnych lub ro-
dziny ankietowanych.

Przyjęłam następujące założenia:
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1.  Biblioteki publiczne są w polskim społeczeństwie uznawanymi źródłami in-
stytucjonalnymi w realizacji dostępu do wiedzy na temat zdrowia. 

2.  Wybór źródeł informacyjnych i tematów z wiedzy o zdrowiu zależy od cech 
społeczno-demografi cznych społeczeństwa (zmienne niezależne) w mia-
stach, w których znajdują się wybrane biblioteki publiczne, wyznaczając pro-
fi l użytkownika informacji o zdrowiu.

Rozpoczęłam od skonkretyzowania właściwości środowisk społeczno-demo-
grafi cznych miast w przeświadczeniu, że na rozwój polskiego bibliotekarstwa pub-
licznego, bardziej niż w innych krajach, oddziałują uwarunkowania rozwijające się 
na przestrzeni wieków i aktualne pod wpływem wydarzeń politycznych, gospodar-
czych1. Decydują one również o współczesnym wizerunku poszczególnych zbio-
rowości. Wydaje się, że najwyraźniej te zależności występują w dwóch miastach 
aglomeracji górnośląskiej: w Katowicach i Bytomiu. Według danych statystycznych 
z 2005 roku stan liczbowy mieszkańców wynosił 317 220 w Katowicach i 187 943 
w Bytomiu [Główny Urząd Statystyczny 2006, s. 21, 163]. 

Według podziału administracyjnego wspomniane miasta należą do wojewódz-
twa śląskiego i regionu południowego Polski, w którym znajdują się cztery pod-
regiony: centralny (śląski), bielsko-bialski, częstochowski i rybnicko-jastrzębski 
[Główny Urząd Statystyczny 2006, s. 12, 172].

Samorząd terytorialny w Katowicach realizuje centralne funkcje organizacyjne 
w rozległym systemie administracyjnym. Miasto Katowice jest siedzibą urzędu wo-
jewództwa śląskiego i od dnia 8 czerwca 2007 roku Górnośląskiego Związku Metro-
politalnego, do którego należy czternaście miast na prawach powiatu Górnego Ślą-
ska, Zagłębia Dąbrowskiego oraz częściowo ziemi chrzanowskiej [Katowice-portal 
miejski, dok. elektr.]. Porozumienie integrujące największe środowiska społeczne 
formułuje zadania i dążenia do systemowych rozwiązań gospodarczych, ekono-
micznych, fi nansowych oraz kulturalnych. Pojawiły się w nim nowe formy rozwoju 
polskich miast w dwudziestym pierwszym wieku. Można uznać, że dotychczasowa 
wielofunkcyjność miasta wojewódzkiego jest kontynuowana jako centrum obszaru 
metropolitalnego w zespole ośrodków miejskich o łącznej powierzchni 1218 kilo-
metrów kwadratowych i zamieszkanym przez około dwa miliony ludności [Główny 
Urząd Statystyczny 2006, s. 21].

Na uzasadnienie wyboru Bytomia, miasta znajdującego się w strukturze Gór-
nośląskiego Związku Metropolitalnego, wpłynęły argumenty zmian społecznych, 
gospodarczych i politycznych, które spowodowały współczesny jego wizerunek. 
Zawiera się w nim potencjał tradycji historycznej Górnego Śląska oraz jego współ-
czesny udział w metropolitalnym związku miast. Według danych z Systemu PE-
SEL z 2005 roku ujętych w Raporcie o stanie miasta Bytom 2005, mieszkało w nim 
187 594 mieszkańców [Urząd Miejski w Bytomiu. Wydział Strategii, Współpracy 
z Zagranicą i Promocji, 2005, s. 6–8]. 

1  Wstęp, s. 17. 
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W porównaniu z 2004 rokiem liczebność społeczności miasta zmniejszyła się 
o 1117 osób, najwięcej w wieku przedprodukcyjnym – 975 oraz produkcyjnym – 
766. Głównymi czynnikami decydującymi o zmniejszeniu się liczby mieszkańców 
były przede wszystkim ujemne wartości przyrostu naturalnego i migracji ludności 
do innych regionów kraju (1401) oraz za granicę (396).

Bytom należy do najstarszych miast Górnego Śląska. Pierwsze zapisy kronikar-
skie wykazują, że był już w dziesiątym wieku warownym grodem należącym do Ma-
łopolski [Ofi cjalny Serwis Bytomia, dok. elektr.; Drabina 2000, 362 s.]. 

Średniowieczny układ urbanistyczny miasta zachował się do naszych czasów. 
W wielowiekowej historii przemiany społeczne łączą się z wydarzeniami politycz-
nymi w Europie. W wyniku wojen śląskich (1740–1763) Bytom został włączony do 
Prus, od 1871 roku pozostał w zjednoczonym cesarstwie niemieckim i należał, aż 
do 1945 roku, do różnych formacji państwa niemieckiego [Drabina 2000, s. 152]. 
Rozwój górnictwa węglowego miał związek ze zjednoczeniem ziem niemieckich 
pod panowaniem Hohenzollernów, a także z bogaceniem się i tworzeniem urba-
nizacji przestrzennej miasta. W wieku dziewiętnastym zbudowano większość ka-
mienic, kościołów, budynków użyteczności publicznej, reprezentujących europejski 
styl architektury eklektycznej. W dwudziestym wieku pierwsza wojna światowa, 
klęska Niemiec i uzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku wpłynęły na 
dalsze wydarzenia o znaczeniu narodowościowym. Były to przede wszystkim trzy 
powstania śląskie (1919–1921) oraz powołanie Polskiego Komisariatu Plebiscyto-
wego z siedzibą w Bytomiu.

Na przestrzeni wieków miasto było pod wpływem przemian gospodarczych 
i społecznych w Europie. W wieku dziewiętnastym rozwinął się polski ruch spo-
łeczny w formie towarzystw kulturalnych, a zwłaszcza chórów przyczyniających się 
do utrzymania języka polskiego i kultury śląskiej oraz organizujących życie społecz-
ne w każdym osiedlu górniczym. Zmiany narodowościowe nastąpiły po 1922 roku, 
kiedy w wyniku decyzji Rady Ligi Narodów i konwencji genewskiej Bytom pozostał 
w granicach państwa niemieckiego. 

Nowy podział administracyjny spowodował konieczność przystosowania się 
ludności, m.in. do innego systemu komunikacji. Bytom stał się miastem granicz-
nym i jednocześnie międzynarodowym węzłem kolejowym, a także siedzibą ban-
ków, korporacji przemysłowych z wielu krajów europejskich.

Druga wojna światowa i podział granic Polski wyznaczyły kolejny etap, który 
szczególnie wpłynął na współczesne cechy urbanistyczne, gospodarcze i społeczne. 
Począwszy od lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku, intensywna i rabunkowa eks-
ploatacja węgla kamiennego spowodowała naruszenie fi lara ochronnego Bytomia 
[Ofi cjalny Serwis Bytomia, dok. elektr.]. 

Do braku ciągłości kulturowej w strukturze społeczności przyczyniły się migra-
cje ludności – w pierwszych latach po 1945 roku z kresów wschodnich, a w latach 
siedemdziesiątych z różnych regionów Polski w ramach naboru górników. W okre-
sie powojennym można zauważyć pozytywne skutki wielu inicjatyw polskiej spo-
łeczności ze Lwowa, Tarnopola oraz innych miast polskich utraconych w wyniku 
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postanowień konferencji jałtańskiej. Repatrianci przyczynili się do powstania Ope-
ry Śląskiej, szkolnictwa artystycznego, muzycznego i baletowego, Muzeum Górno-
śląskiego, rozwoju twórczości literackiej, plastycznej, a także rozwoju medycyny. 

Po 1989 roku kolejne przemiany polityczne i gospodarcze pokazały koszty cywi-
lizacyjne poniesione przez scentralizowaną gospodarkę socjalistyczną. Likwidacja 
kopalń i większości państwowych zakładów przemysłowych w latach dziewięćdzie-
siątych dwudziestego wieku oraz na początku bieżącego stulecia spowodowała bez-
robocie, wyjazdy do innych miast lub krajów. Należy wyrazić nadzieję, że udział By-
tomia w Górnośląskim Związku Metropolitalnym umożliwi reaktywację społeczną 
miasta w wielu sferach działalności. Tego rodzaju możliwości otwiera wielofunkcyj-
ność związków metropolitalnych. Głównym ich celem jest kształtowanie wspólnych 
stref ekonomicznych, transportu i przepływu informacji dotyczących spraw spo-
łecznych mieszkańców rozległego obszaru urbanistycznego. 

Według statutu Górnośląski Związek Metropolitalny (w skrócie GZM) jest: 

Związkiem komunalnym miast na prawach powiatu i realizującym wspólną strategię roz-
woju we wszystkich kierunkach zagospodarowania przestrzennego, a także w wybranych 
strefach społecznych, między innymi takich jak: kultura fi zyczna, turystyka, bezpieczeń-
stwo, ochrona zdrowia, aktywizacja lokalnego rynku pracy [Górnośląski Związek Metro-
politalny – zadania, dok. elektr.]. 

Badania zaplanowane przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Nauk Społecznych 
w Tychach, pt. Od badania do działania: analiza trendów i zmian gospodarczych w ob-
szarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, mają wykazać wspólną strategię 
rozwojową. W zakresie kultury fi zycznej ten projekt badawczy polega na „socjolo-
gicznej analizie autokreacji, budowania własnego wizerunku i kapitału ludzkiego” 
[Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, dok. elektr.]. Jego ce-
lem jest ocena potrzeb społecznych mieszkańców związku metropolitalnego w za-
kresie zdrowego stylu życia, głównie korzystania z klubów fi tness. 

W koncepcji organizacji metropolii szczególne znaczenie mieści się w opraco-
waniu strategii rozwoju określonego obszaru i środowiska gospodarki opartej na 
wiedzy. Szczególnie pilną potrzebą jest uwzględnienie funkcji informacyjnej biblio-
tek publicznych w strukturze administracyjnej województwa śląskiego oraz obszaru 
metropolitalnego. 

Z kolei wybór Chrzanowa miał swoje odniesienie do uwarunkowań historycz-
nych i współczesnej infrastruktury społecznej. W ocenie struktury środowiska miej-
skiego, podobnie jak we wszystkich wybranych bibliotekach, rozważono dane doty-
czące liczby ludności. Jest to miasto zamieszkane przez 39 944 mieszkańców (według 
danych statystycznych z 2005 roku) [Główny Urząd Statystyczny 2005, s. 81]. 

Historia miasta, związanego kulturowo z Małopolską, położonego na granicy 
Małopolski i Górnego Śląska, sięga średniowiecza [Chrzanów Miejski Serwis In-
formacyjny, dok. elektr.]. Według Encyklopedii Wikipedia, w 1500 roku miasto 
otrzymało królewski przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim [Chrzanów – 
Wikipedia dok. elektr]. W wyniku trzeciego rozbioru Polski Chrzanów trafi ł do 
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zaboru austriackiego i znalazł się w granicach Galicji Zachodniej. Po odzyskaniu 
niepodległości do czasów drugiej wojny światowej znajdował się w województwie 
krakowskim. Obszar nazwany ziemią chrzanowską został w 1975 roku podzielo-
ny i włączony do terytorium województw: katowickiego, krakowskiego i bielskie-
go. Powiat chrzanowski, nadal nazywany ziemią chrzanowską, został przydzielony 
do województwa katowickiego. W wyniku reformy administracyjnej w 1999 roku 
Chrzanów jest miastem i częścią miejsko-wiejskiej gminy Chrzanów oraz siedzibą 
powiatu w województwie małopolskim. Obszar powiatu chrzanowskiego obejmuje 
miasta: Trzebinia, Libiąż i Alwernia oraz gminę Babice. 

W opracowaniu strategicznym rozwoju miasta i gminy Chrzanów, opublikowa-
nym w 2004 roku, zaplanowano: „działania bieżące, które szczególnie służą realizacji 
celów długoterminowych, odpowiadającym oczekiwaniom większości społeczności 
lokalnej” [Stanek, Stachel, Toft  2004, s. 4]. 

Zawierają one pięć głównych inicjatyw samorządu lokalnego, instytucji komu-
nalnych, szkół, instytucji kultury (Muzeum, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miej-
skiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji – MOKSiR), organizacji pozarządowych 
(Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Regionalnego Stowarzyszenia Diabety-
ków). Problemy do rozwiązania dotyczyły najważniejszych spraw, takich jak: 

1.  Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy, eliminujący zagrożenia dla śro-
dowiska.

2.  Sprawny system komunikacyjny.
3.  Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców.
4.  Trwały rozwój gospodarczy.
5.  Atrakcyjny wizerunek miasta i gminy [Stanek, Stachel, Toft  2004, s. 17].

W szczegółowej ocenie podkreślono znaczenie działalności informacyjnej na 
rzecz uaktywnienia społeczności lokalnej oraz zapobiegania wykluczeniu społecz-
nemu, inicjatyw promujących zachowania prozdrowotne i proekologiczne, wzmoc-
nienia współpracy z organizacjami pozarządowymi w celu rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego [Stanek, Stachel, Toft  2004, s. 19]. 

Dokumentem strategicznym decydującym o urbanizacji demografi cznej woje-
wództwa małopolskiego w dwudziestym pierwszym wieku był początkowo program 
informatyzacji całego obszaru, warunkujący rozwój społeczeństwa informacyjne-
go [Informatyzacja województwa małopolskiego, 2004]. Został on zrealizowany 
w latach 2004–2006 i był kontynuowany na podstawie raportu pt. Kierunki rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce w latach 2007–2010. Oceniono w nim 
infrastrukturę informatyczną, umiejętności, usługi elektroniczne, zasoby on-line, 
w ośmiu obszarach tematycznych, takich jak: administracja publiczna, edukacja, ba-
dania i rozwój, przedsiębiorczość, kultura i turystyka, służba zdrowia, bezpieczeń-
stwo publiczne oraz rolnictwo [Kierunki rozwoju…, 2007, s. 7].

Istotnymi uwarunkowaniami wpływającymi na zainteresowanie informacją 
o zdrowiu w usługach bibliotecznych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kra-
kowie mogą okazać się dane dotyczące potrzeby kształcenia umiejętności posługiwa-
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nia się nową technologią wśród społeczeństwa województwa małopolskiego. Z oceny 
realizacji programu informatyzacji tego obszaru wynika, że osiągnięto w 2006 roku 
sześcioprocentowy wskaźnik osób korzystających z usług informacyjnych eGo-
vernment, eHealth, eLearning [Kierunki rozwoju…, 2007, s. 11]. Zdaniem autorów 
raportu wynik nie był zadowalający. Na jego podstawie określili tego przyczynę:

Główne źródło […] tkwi zarówno w braku kompetencji oraz aktywności mieszkańców, jak 
i w zbyt małej liczbie elektronicznych usług publicznych, zwłaszcza z zakresu eGovernment 
oraz eHealth, będących odpowiedzią na rzeczywiste zapotrzebowanie obywateli [Kierunki 
rozwoju…, 2007, s. 13]. 

Niezbędne było ustalenie powodów niewielkiego wykorzystania źródeł inter-
netowych przez mieszkańców Małopolski w 2006 roku. Celowe może okazać się 
zbadanie przyczyn wykazanego zjawiska społecznego w grupie użytkowników Wo-
jewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. W określeniu zasięgu potrzeb infor-
macyjnych z zakresu ochrony i promocji zdrowia przydatne mogą być dane pocho-
dzące z badań ankietowych przeprowadzonych w 2006 roku [Kierunki rozwoju…, 
2007, s. 30]. Wykazano w nich wielkość sieci bibliotecznej w województwie mało-
polskim, złożoną z 763 samorządowych bibliotek, w tym 197 w miastach, 566 na 
wsi. Dostęp do internetu oferowany jest społeczeństwu w 132 bibliotekach w mia-
stach i 220 na wsi. Stan informatyzacji małopolskiej sieci bibliotecznej uznano za 
niewystarczający do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego. 

W kryterium wyboru do własnych badań są zawarte przede wszystkim funkcje 
biblioteki publicznej i naukowej, jakie realizuje dla mieszkańców miasta Wojewódz-
ka Biblioteka Publiczna w Krakowie. Odgrywa ona rolę lokalnego ośrodka infor-
macji dla różnych grup użytkowników w złożonym środowisku urbanizacyjnym, 
ukształtowanym przez czynniki historyczne, społeczne i kulturalne. Według danych 
Encyklopedii Wikipedia Kraków posiada złożoną strukturę administracyjną – jest 
miastem na prawach powiatu, siedzibą województwa małopolskiego, centralnym 
ośrodkiem metropolitalnym aglomeracji krakowskiej, a także głównym miastem 
historycznej Małopolski [Kraków  – Wikipedia, dok. elektr.]. Prawa miejskie uzyskał 
w 1257 roku. Był stolicą Polski i siedzibą polskich królów do 1596 roku. Współcześ-
nie jest drugim miastem w Polsce pod względem liczby mieszkańców i wielkości 
powierzchni. Według danych statystycznych z 2005 roku, na terenie miasta i po-
wiatu mieszkało 756  629 mieszkańców [Główny Urząd Statystyczny 2005, s. 18]. 
Można przypuszczać, że na zainteresowania czytelnicze mieszkańców Krakowa ma 
wpływ działalność krakowskich instytucji kulturalnych o charakterze narodowym 
oraz większe możliwości uczestnictwa w niej. 

Podobne relacje społeczne z oddziaływaniem wielu instytucji kultury na struktu-
rę społeczną użytkowników biblioteki publicznej występują w dzielnicy aglomeracji 
warszawskiej. Stanowią zasadniczy argument uzasadniający wybór sieci bibliotecz-
nej w dzielnicy Ochota w Warszawie. Według danych z 2005 roku mieszkało na 
tym terenie 92 374 mieszkańców [Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica 
Ochota, dok. elektr.]. Cechy współczesnego środowiska społecznego są kształtowa-
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ne pod wpływem działalności dwudziestu jeden instytucji kulturalno-oświatowych, 
pięciu uczelni wyższych, wielu międzynarodowych koncernów, np. Bayer, BASF, 
ABB, oraz nowych osiedli mieszkaniowych (Colloseum, „Przy Parku”, Oświata). 

W opracowaniach strategii rozwoju województw, powiatów, miast i dzielnic, 
w których znajdują się wybrane biblioteki, brak jest uwzględnienia bibliotek pub-
licznych jako ośrodków informacji lokalnej. 

Wstępne rozpoznanie stanu rozwoju społecznego i kulturalnego przedstawio-
nych miast posłużyło w drugim etapie badawczym do poznania wielkości środowisk 
użytkowników bibliotek publicznych. 

Analizę wyników badań własnych rozpoczyna ich charakterystyka na podstawie 
sprawozdań oraz materiałów statystycznych (tab. 1). 

Tab. 1. Struktura demografi czna czytelników bibliotek publicznych według kategorii 
wieku

Biblioteki

Ogółem 
liczba 
miesz-
kańców

Ogółem 
liczba 
czytel-
ników

Czytelnicy wg kategorii, wieku w tym

1
do 15

2
16–19

3
20–24

4
25–44

5
45–60

6
pow. 60 lat

MBP 
Bytom 187 943 19 694 1 958 3 132 4 705 6 178 2 655 1 060

MBP 
Chrzanów 39 944 18 030 2 827 2 808 3 766 5 340 2 408 881

MBP 
Katowice 311 491 93 618 17 064 12 390 19 490 24 478 3 857 6 339

WBP 
Kraków 756 629 69 679 4 921 21 350 26 284 11 773 3 642 1 709

DBP 
Warszawa-
-Ochota 92 374 31 313 5 460 3 208 5 152 8 235 4 740 4 518

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Bytomiu za rok 2005 (materiały niepublikowane). Główny Urząd Statystyczny. Powierzchnia i ludność 
w przekroju terytorialnym w 2006 roku. Warszawa 2006, s. 21 (Bytom: dane dotyczące ludności); Spra-
wozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie za rok 2005 (materiały niepubli-
kowane). Główny Urząd Statystyczny. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2006 roku. 
Warszawa 2006 (Chrzanów: dane dotyczące ludności, s. 81); Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Katowicach za rok 2005. Biuletyn Informacji Publicznej [dok. elektr]. Katowice – portal 
miejski [dok. elektr.] (Katowice: dane dotyczące liczby ludności według ewidencji mieszkańców w Urzę-
dzie Miasta Katowice); Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie za 
rok 2005 (materiały niepublikowane). Główny Urząd Statystyczny. Powierzchnia i ludność w przekroju 
terytorialnym w 2006 roku. Warszawa 2006 (Kraków: dane dotyczące ludności, s. 18); Biuletyn Działu 
Instrukcyjno-Metodycznego Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej woj. Mazowieckiego 
2006, nr 1(33).

Ze statystyki bibliotecznej z 2005 roku wynika, że najwięcej użytkowników zare-
jestrowano w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach (93 618) i Wojewódzkiej 
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Bibliotece Publicznej w Krakowie (69 679), Dzielnicowej Bibliotece Publicznej m.st. 
Warszawy–Ochota (31 313). W następnej kolejności występują dane z bibliotek pub-
licznych w miastach Bytom (19 094) i Chrzanów (18 030). W czterech bibliotekach 
grupą najczęściej korzystających z tradycyjnych zasobów bibliotecznych były osoby 
w wieku 25–44 lat (tab. 1). Wyjątkowo w WBP w Krakowie zarejestrowano najwięcej 
użytkowników w wieku 20–24 lat (26 284) i 16–19 lat (21 350), mniej w wieku 25–44 
lat (11 773). Kategorie wiekowe 16–19 i 20–24 lat obejmują uczniów szkolnictwa 
średniego oraz studentów. Należy przypuszczać, że przyczyną korzystania z usług tej 
biblioteki są dla tych najmłodszych grup społecznych dorosłych potrzeby edukacyj-
ne i informacyjne, uwzględniające programy szkolne bądź akademickie.

***
Kolejność etapów oceny wyników badań jest wyznaczona przez paradygmat po-
stępowania, składający się z planowania, realizacji i analizy statystycznej. Wstępne 
rozpoznanie wielkości środowisk społecznych uzasadniło przyjęcie procedury ba-
dawczej złożonej z kolejno występujących czynności, takich jak:

 • dobór próby badawczej,
 • ustalenie szczegółowych problemów badawczych,
 • określenie zmiennych zależnych i niezależnych,
 • opracowanie kwestionariusza ankiety,
 • analiza pytań badawczych,
 • wnioski.

Dobór próby badawczej

Zróżnicowane środowiska społeczne w pięciu bibliotekach wymagały ustalenia do-
boru zbiorowości próbnej, reprezentującej odrębne grupy (warstwy), zarejestrowa-
nych czytelników według danych statystycznych za 2005 rok w poszczególnych mia-
stach (tab. 2). Zastosowano dobór celowy przy wskazaniu na osoby, które w ciągu 
dwóch miesięcy, od listopada do końca grudnia 2006 roku, odwiedziły bibliotekę 
i wyraziły zgodę na jednorazowe wypełnienie kwestionariusza ankiety – zgodnie 
z własnymi potrzebami, zainteresowaniami zagadnieniami ochrony oraz promocji 
zdrowia. W badaniu uczestniczyli bibliotekarze, którzy wyrazili zgodę na pomoc 
w przekazywaniu kwestionariuszy czytelnikom. 

Ze względu na zróżnicowane struktury organizacyjne sieci bibliotecznych w wy-
branych pięciu miastach wystąpiły różnice w liczbie fi lii, czytelni oraz agend infor-
macyjno-bibliografi cznych. Ich doboru dokonywali pracownicy poszczególnych bi-
bliotek na podstawie własnego rozeznania o zgłaszanych pytaniach informacyjnych 
oraz oddziałach, w których udostępniane jest piśmiennictwo z zakresu ochrony 
zdrowia. 

Przy ustaleniu wielkości próby dla każdej biblioteki przewidziałam dla wszystkich 
grup ankietowanych: margines błędu 5 procent, oznaczający tolerancję nieprawidło-

Biblioteki_2.indd   83Biblioteki_2.indd   83 2012-11-26   12:39:482012-11-26   12:39:48



Użytkownicy informacji w obszarze ochrony i promocji zdrowia 84

wych odpowiedzi, przedział ufności 95 procent pewności uzyskania wszystkich od-
powiedzi, rozkład odpowiedzi 50 procent pewności uwzględnienia każdego pytania. 

Próby warstwowe obliczyłam według wzoru przy wykorzystaniu kalkulatora 
programu Raosoft .Inc http://www.knsps.uni.wroc.pl [Safj an (oprac.), dok. elektr.]. 
Zestawienie obliczonych wielkości przedstawiłam w tabeli 2.

Tab. 2. Schemat doboru próby badawczej techniką ankiety i uzyskane odpowiedzi 

Nazwa biblioteki
Ogółem liczba 

czytelników
w 2005 r.

Wielkości próby

optymalne uzyskane

Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu 19 694 165 152

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie 17 034 68 60

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach 93 618 383 335

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 69 679 166 105

Biblioteka Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy 31 313 650 459

Ogółem: 253 248 1 432 1 111

Źródło: badania własne.

Zaplanowana próba badawcza wynosiła 1432 osoby. Otrzymano 1111 odpowie-
dzi, stanowiących 78 procent ankietowanych według wstępnych założeń. Podstawą 
obliczenia błędu wynikającego z braku odpowiedzi był wzór R = 1 – (n – r)/n,

gdzie R – oznacza proporcję udzielonych odpowiedzi, n – wielkość próby, r – licz-
bę otrzymanych kwestionariuszy ankiety z odpowiedziami [Frankfort-Nachmias, 
Nachmias 2001, s. 214–215]. 

W wyniku arytmetycznego działania wskaźnik proporcjonalności, R = 1 – (1432 
– 1111)/1432 = 0,78 (78%), brak odpowiedzi – 0,12 (12%). Wartość średnia uzyska-
nych odpowiedzi wynosi N = 202. Z prawdopodobieństwem 95 procent jest większa 
od minimum odpowiedzi N = 60 i mniejsza od maksimum odpowiedzi N = 459, 
w przedziale ufności dla średniej P = 35; 368. Odchylenie standardowe, stanowiące 
miarę zgodności obliczonej próby, potrzebnej do osiągnięcia zakładanej dokładno-
ści N = 158,8. 

Przypuszczalnie powodem nieudzielenia odpowiedzi mogła być:

1) odmowa uczestniczenia w ankiecie przez użytkowników poszczególnych biblio-
tek,

2) niezwrócenie niewypełnionych kwestionariuszy,
3) inne przyczyny, np. brak zainteresowania informacją o tematyce zdrowia.
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Szczegółowe problemy badawcze 

W moich badaniach istotne było uzyskanie odpowiedzi na pytania badawcze:

1.  Czy tematy dotyczące zdrowia należą do potrzeb informacyjnych realizowanych 
w polskich bibliotekach publicznych?

2.  Jakie są wartości dokonanych wyborów tematów i źródeł informacyjnych z za-
kresu ochrony zdrowia?

3.  Jakie są przyczyny potrzeb informacyjnych (własne, rodziny, osób starszych lub 
dzieci) w zależności od kryteriów społeczno-demografi cznych (wykształcenie, 
płeć, wiek, sytuacja zawodowa)? 

4.  Czy występują zależności społeczno-demografi czne między wyborem biblioteki 
publicznej i źródeł informacyjnych wśród osób zainteresowanych zagadnieniami 
promocji i profi laktyki zdrowia?

Ustaliłam cztery pytania dla ankietowanych oraz metryczkę z ich danymi spo-
łeczno-demografi cznymi (Kwestionariusz własnej ankiety, s. 87). Odpowiedzi 
uczestników ankiety i analiza statystyczna pozwoliły ocenić stan zainteresowania 
zagadnieniami zdrowia na przykładach polskich bibliotek publicznych. Posłużyły 
do charakterystyki odbiorców w drugiej części niniejszego rozdziału (3.2). 

Zmienne zależne i niezależne

By sformułować model odbiorcy informacji w obszarze OiPZdr., wskazane było 
zbadanie zależności wyboru bibliotek publicznych oraz innych źródeł informa-
cyjnych od poszczególnych cech społeczno-demografi cznych (płeć, wiek, wy-
kształcenie, miejsce zamieszkania), a także indywidualnych sytuacji życiowych 
wymagających znalezienia wiadomości dotyczących zdrowia. Potrzebne były dane 
o odbiorcach, aby ustalić społeczny odbiór informacji o zdrowiu w polskich biblio-
tekach publicznych. 

Dane stanowiące zmienne zależne miały ocenić stan:

1) realizacji potrzeb informacyjnych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w zaso-
bach bibliotecznych oraz internetowych lub jej braku z powodu niewiedzy, gdzie 
szukać wiarygodnych danych,

2) doboru źródeł adekwatnych do tematów reprezentujących wzajemne powiązania 
potrzeb zdrowotnych z profi laktyką i wiedzą.

Cechy społeczno-demografi czne użytkowników bibliotek uczestniczących w ba-
daniach, takie jak: płeć, wiek, wykształcenie, sytuacja zawodowa, były wskaźnikami 
zmiennych niezależnych. 

Zależności między zmiennymi zależnymi i niezależnymi posłużyły do ustalenia 
charakterystyki odbiorców informacji o zdrowiu. Podstawowym narzędziem umoż-
liwiającym pozyskanie zmiennych był kwestionariusz ankiety. 
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Struktura kwestionariusza ankiety

Kwestionariusz ankiety składał się z czterech pytań i metryczki. Ze względu na chęć 
pozyskania odpowiedniego materiału badawczego zastosowano pytania dysjunk-
tywne, koniunktywne i otwarte (Kwestionariusz własnej ankiety, s. 87). 

Podstawowe ustalenia potrzeb informacyjnych, lub ich braku, sformułowano 
w pytaniu pierwszym, dysjunktywnym z możliwością wyboru odpowiedzi „tak” – 
„nie”, Czy szuka Pani/Pan informacji na temat zdrowia? oraz odpowiedniego wy-
jaśnienia nie mam potrzeby, nie wiem, gdzie szukać, szukam w internecie (w domu), 
w bibliotece publicznej, w innej bibliotece.

W pytaniu 2, W jakim stopniu następujące źródła są najczęściej wykorzystywane 
przez Panią/Pana?, zastosowano kryteria wartości w odpowiedziach w zależności od 
wyboru rodzajów źródeł informacyjnych, takich jak: 

 • poradniki i książki medyczne, 
 • encyklopedie, leksykony, atlasy lub słowniki medyczne,
 • gazety i czasopisma,
 • programy w TV i radiu o zdrowiu,
 • informacje u lekarza lub w aptece,
 • serwisy internetowe, np. Medline,
 • strony internetowe polskich towarzystw medycznych i organizacji społecznych.

Odpowiedziom przyporządkowałam cyfry, oznaczające stopień częstotliwości 
wykorzystanych źródeł: nigdy (0), bardzo rzadko (1), rzadko (2), dość często (3),

średnio często (4), często (5), bardzo często (6), zawsze (7).
Pytanie 3 było koniunktywne, Jakich tematów o zdrowiu Pani/Pan szuka, dawało 

możliwość kilku odpowiedzi. W propozycjach ich wielokrotnego i równorzędne-
go wyboru umieściłam następujące problemy z zakresu opieki zdrowotnej ogólnej 
i specjalnej oraz promowania zdrowego stylu życia:

 • rozpoznanie i leczenie chorób,
 • odżywianie i dietetyka,
 • profi laktyka,
 • opieka nad osobami niepełnosprawnymi,
 • opieka nad osobami chorymi,
 • rehabilitacja,
 • choroby dzieci,
 • rozwój i odżywianie dzieci,
 • adresy przychodni, aptek, gabinetów prywatnych lekarzy specjalistów,
 • leki lub preparaty odżywcze,
 • terminologia medyczna. 

Możliwość uzupełnienia zaproponowanego zestawu odpowiedzi zawarta była 
w pytaniu 4, Z jakiego powodu Pani/Pan poszukuje informacji o zdrowiu i dotyczące-
go przyczyn powstania tego rodzaju potrzeb: zdrowotnych (własnych), zdrowotnych 
rodziny (dzieci, osób starszych). 
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Kwestionariusz własnej ankiety

Szanowni Państwo!
Ankieta jest anonimowa. Odpowiedzi posłużą tylko do celów badawczych. Proszę 
o zwrot kwestionariusza z odpowiedziami na poniższe pytania dyżurnemu biblioteka-
rzowi. Proszę o wybranie i zakreślenie odpowiedzi. 

1. Czy szuka Pani/Pan informacji na temat zdrowia?
___ Nie  Jeśli Nie – to: ___ Nie mam potrzeby, ___ Nie wiem, gdzie szukać
___ Tak  Jeśli Tak – to gdzie: __ w internecie (w domu), __ w bibliotece publicznej, __ 
w innej bibliotece (Proszę wymienić) ____________________ 

2. W jakim stopniu następujące źródła są najczęściej wykorzystywane przez Panią/
Pana? 
Proszę je wszystkie ocenić, podając odpowiednią wartość odnośnie do odpowiedzi: 
nigdy (0), bardzo rzadko (1), rzadko (2), dość często (3), średnio często (4), często (5), 
bardzo często (6), zawsze (7) ___ poradniki i książki medyczne, ___ encyklopedie, 
leksykony, atlasy lub słowniki medyczne, ___ gazety i czasopisma, __ programy w TV 
i radiu o zdrowiu, ___ informacje u lekarza lub w aptece, ___ serwisy informacyjne 
(np. Medline), ___ strony internetowe polskich towarzystw medycznych i organizacji 
społecznych.

3. Jakich tematów o zdrowiu Pani/Pan szuka: __ rozpoznanie i leczenie chorób, ___ 
odżywianie i dietetyka, ___ profi laktyka, ___ opieka nad osobami niepełnosprawnymi, 
___ opieka nad osobami chorymi, ___ rehabilitacja, __ choroby dzieci, ___ rozwój 
i odżywianie dzieci, ___ adresy przychodni, aptek, gabinetów prywatnych lekarzy spe-
cjalistów ___ leki lub preparaty odżywcze, ___ terminologia medyczna. 
(Proszę zaznaczyć wszystkie interesujące tematy).
Jeśli są inne tematy dotyczące zdrowia, które Panią/Pana interesują, to proszę je na-
pisać.

4. Z jakiego powodu Pani/Pan poszukuje informacji o zdrowiu – ze względu na po-
trzeby: 
___ zdrowotne (własne), ___ zdrowotne rodziny, tj.: ___ dzieci, ___ osób starszych

5. Proszę podać dane o sobie: a) wiek w latach: ____ b) płeć: ___ Kobieta, ___ Mężczy-
zna c) wykształcenie: ____ podstawowe, ____ średnie ogólnokształcące, _____ średnie 
zawodowe (licea o profi lu zawodowym), ____ wyższe (Proszę napisać kierunek stu-
diów)_____________ d) sytuacja zawodowa: ___ pełne zatrudnienie, ___częściowe 
zatrudnienie, ___ sporadyczne zatrudnienie 
(np. umowa o dzieło) ___ brak pracy (stały lub czasowy), ____ własna działalność 
gospodarcza (własna fi rma)
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Analiza pytań badawczych

Dane uzyskane od uczestników ankiety umożliwiły sprawdzenie hipotezy badaw-
czej przez udowodnienie, że:

1.  Zasoby informacyjne o tematyce zdrowia występują w ofercie polskich bibliotek 
publicznych.

2.  Wartości tematów i źródeł są czynnikiem sprawczym w wyszukiwaniu informa-
cji według kryterium częstotliwości (nigdy, bardzo rzadko, rzadko, dość często, 
średnio często, często, bardzo często, zawsze).

3.  Zainteresowanie informacją o zdrowiu wynika ze stanu zdrowia własnego, ro-
dziny, osób starszych lub dzieci.

4.  Wybór biblioteki publicznej oraz zasobów internetowych zależy od czynników 
społeczno-demografi cznych środowiska (płeć, wiek, wykształcenie, sytuacja za-
wodowa, miejsce zamieszkania).

Dla poszczególnych problemów badawczych ustaliłam hipotezy statystyczne 
i przypuszczalny brak związków między zmiennymi, zweryfi kowany dopiero na 
podstawie obliczeń statystycznych: 

 • w bibliotekach publicznych nie występują zasoby informacyjne o tematyce 
zdrowia,

 • wyszukiwanie informacji z zakresu ochrony zdrowia nie podlega określonej 
częstotliwości,

 • zainteresowanie informacją o zdrowiu nie wynika z przyczyn związanych ze sta-
nem zdrowia własnym lub rodziny,

 • wybór biblioteki publicznej oraz innych zasobów informacyjnych nie zależy od 
czynników społeczno-demografi cznych środowiska.

W obliczeniach statystycznych zastosowałam komputerowy program StatSoft  
Statistica. Zrealizowaną analizę statystyczną dwuzmienną uporządkowałam w ta-
belach cząstkowych dwuzmiennych, według których przeprowadziłam ocenę wy-
stępujących zależności oraz zmiennych w wartościach bezwzględnych (liczbowych) 
i porównywalnych współczynnikach w odsetkach. 

W tabelach zamieszczone zostały wartości poziomu istotności prawdopodobień-
stwa relacji i odrzucenia hipotez statystycznych p. 

Przeprowadzone testowanie istotności statystycznej (x2)chi-kwadrat posłużyło 
sprawdzeniu, czy występują różnice w zależnościach między dwoma zmiennymi. 
Zastosowałam test Fischera w celu weryfi kacji zjawisk, w których występuje mała 
liczba odpowiedzi. W tabelach (4–23) umieściłam dokładne dane obliczone na pod-
stawie analizy statystycznej. W ich interpretacji w tekście zastosowałam ogólne war-
tości procentowe bez znaku po przecinku. 

Przedmiotem rozważań w tej części będzie charakterystyka uzyskanego materia-
łu badawczego. Na tej podstawie i według kolejności pytań uporządkowałam niniej-
sze omówienie kwestionariusza. 
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1. Czy szuka Pani/Pan informacji na temat zdrowia? Nie – Tak; Jeśli Nie – to: 
Nie mam potrzeby, Nie wiem, gdzie szukać; Jeśli Tak – to gdzie: w internecie 
(w domu), w bibliotece publicznej, w innej bibliotece (Proszę wymienić) 

Podstawowe dane wskazujące na zainteresowanie informacją o zdrowiu i czyn-
ne jej poszukiwanie przedstawiłam w tabeli 3. Wynikają z niej wartości liczbowe 
i współczynniki procentowe, obrazujące, że z uzyskanych wszystkich odpowiedzi 
1111 (100%) twierdząco odpowiedziały 783 osoby (70%), negatywnie – 328 (29%). 
Najwięcej mieszkańców Bytomia (83%), jak i Krakowa (70%) wskazało, że szuka-
ją informacji o zdrowiu. W następnej kolejności są dane o twierdzących odpowie-
dziach użytkowników z Katowic (68%), Chrzanowa (68%), Warszawy (67%). Można 
przypuszczać, że potrzeby informacyjne dotyczące wiedzy o zdrowiu mogą wynikać 
z wielu różnych powodów, lecz nie wielkość miasta i jego stan infrastruktury spo-
łecznej decyduje o tym, czy mieszkańcy wykazują potrzeby informacyjne z zakresu 
ochrony zdrowia. 

Tab. 3. Odpowiedzi na pytanie 1: Czy szuka Pani/Pan informacji na temat zdrowia?

Bytom Chrzanów Katowice Kraków Warszawa Ogółem

N % N % N % N N N % N %

Czy 
szuka?
 

nie 25 16,45 19 31,67 106 31,64 31 29,52 147 32,03 328 29,52

tak 127 83,55 41 68,33 229 68,36 74 70,48 312 67,97 783 70,48

Ogółem 152 100,00 60 100,00 335 100,00 105 100,00 349 100,00 1111 100,00

Test (x2) chi2 (4, N = 1111) = 14,727; istotność statystyczna p = ,005.

Źródło: opracowanie własne.

Porównanie danych w dalszej części pytania (tab. 3a, 3b, 3c, 3d) powinno wy-
jaśnić hipotezę badawczą, że biblioteka publiczna jest miejscem pozyskiwania po-
trzebnych informacji dotyczących ochrony zdrowia, wybieranym częściej od innej 
biblioteki, internetu, czy również innych źródeł szczegółowo określonych w kolej-
nych pytaniach. 

Tab. 3a. Poszukiwanie informacji o zdrowiu w bibliotekach publicznych w wybranych 
miastach 

 Bytom Chrzanów Katowice Kraków Warszawa Ogółem

N % N % N % N % N % N %

Szuka 
w bi-
bliotece 
publicznej 

nie 82 53,95 30 50,00 143 42,69 64 60,95 214 46,62 533 47,97

tak
70 46,05 30 50,00 192 57,31 41 39,05 245 53,38 578 52,03

Ogółem 152 100,00 60 100,00 335 100,00 105 100,00 459 100,00 1111 100,00

Test (x2) chi2 (4, N = 1111) = 13,446; istotność statystyczna p = ,009.

Źródło: opracowanie własne.
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Okazuje się, że dla ankietowanych biblioteka publiczna nie jest jedynym miej-
scem, w którym pozyskują wiadomości. Wynika to z rozkładu danych dotyczących 
odpowiedzi na pytanie, Czy szuka Pan/Pani w bibliotece publicznej. Na wybór biblio-
teki publicznej wskazało, odpowiadając „tak” 578 (52%) i „nie” 533 (47%) ankieto-
wanych. Niewielka jest różnica między wartościami wskazującymi na zdecydowany 
wybór biblioteki publicznej w odpowiedziach wszystkich osób. Należy zauważyć, 
że w niektórych miastach więcej było odpowiedzi pozytywnych, np. w Warszawie 
(245 – 53%), Katowicach (192 – 57%). W dwóch miastach, Bytomiu i Krakowie, 
uzyskano więcej odpowiedzi negatywnych. 

Nie szuka informacji o zdrowiu w bibliotece publicznej 82 (53%) użytkowników 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu, 64 (60%) – w Wojewódzkiej Bibliotece 
Publicznej w Krakowie. Wyjątkowe dane w identycznych liczbach bezwzględnych 
wystąpiły na przykładzie mieszkańców Chrzanowa, gdzie 30 osób odpowiedziało, 
że nie szuka informacji o zdrowiu w bibliotece publicznej i jednocześnie 30 ankie-
towanych – szuka. 

W pytaniu pierwszym zostały ujęte możliwości wyboru innych wariantów od-
powiedzi na otwartą formę drugiej części pytania 1. Ogółem 1042 osoby (93%) 
potwierdziły, że biblioteka publiczna może być jedynym miejscem, w którym ich 
zdaniem mogą uzyskać informacje z zakresu ochrony zdrowia (tab. 3b). Z innych 
typów bibliotek korzysta 69 (6%) ankietowanych. Najwięcej odpowiedzi pozy-
tywnych z zaznaczeniem odpowiedzi „tak” było z Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Katowicach 32 (9%), Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, w dzielnicy Ochota 23 
(5%). Pozostałe wyniki należy uznać za niewystarczające do potwierdzenia hipote-
zy, że korzystający z bibliotek publicznych nie są użytkownikami bibliotek specja-
listycznych. Niewielu mieszkańców, w trzech pozostałych miastach, za niezbędne 
uznało odwiedzenie innych bibliotek lub dobór innych źródeł: w Bytomiu 5 (3%), 
Krakowie 7 (6%). W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie tylko dwie osoby 
zaznaczyły tę część pytania. Jedynie ankietowani w dwóch bibliotekach, Katowicach 
i Warszawie, odpowiedzieli, z jakich innych bibliotek oraz zasobów informacyjnych 
korzystają. 

Wśród wyjaśnień użytkowników Dzielnicowej Biblioteki Publicznej m.st. War-
szawy-Ochota były takie przykłady korzystania z innych zasobów, jak: Główna Bi-
blioteka Lekarska, Biblioteka Narodowa, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, 
Biblioteka Akademii Medycznej oraz „poza bibliotekami – w czasopismach”. An-
kietowani w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach podali Bibliotekę Śląską, 
Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego i Bibliotekę Główną Śląskiego Uniwersytetu Me-
dycznego. Jedynie na podstawie pojedynczych wypowiedzi można przypuszczalnie 
stwierdzić, że poszukiwali oni informacji naukowej medycznej w bibliotekach na-
ukowych. 
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Tab. 3b. Poszukiwanie informacji o zdrowiu w innej bibliotece

 Bytom Chrzanów Katowice Kraków Warszawa Ogółem

N % N % N % N % N % N %

Szuka 
w innej 
bibliotece 

nie 147 96,71 58 96,67 303 90,45 98 93,33 436 94,99 1042 93,79

tak 5 3,29 2 3,33 32 9,55 7 6,67 23 5,01 69 6,21

Ogółem 152 100,00 60 100,00 335 100,00 105 100,00 459 100,00 1111 100,00

Test (x2) chi2 (4, N = 1111) = 10,673; istotność statystyczna p = ,030.

Źródło: opracowanie własne.

W ogólnej liczbie 328 (29,52%) kwestionariuszy z odpowiedzią „nie” na pytanie 1, 
ankietowani wyrazili brak potrzeb informacyjnych. Niektórzy dokonali wyboru, za-
kreślając tylko negatywną odpowiedź lub równocześnie określili powody, zaznacza-
jąc wielokrotne alternatywne przyczyny: „nie mam potrzeby” lub „nie wiem gdzie”, 
lub/i „szukam w internecie (w domu)” (tab. 3c). 

Tab. 3c. Porównanie odpowiedzi z wyjaśnieniem niewiedzy o wyszukiwaniu informacji 

 Bytom Chrzanów Katowice Kraków Warszawa Ogółem

N % N % N % N % N % N %

Gdzie 
szukać? 

wie 145 95,39 55 91,67 318 94,93 101 96,19 448 97,60 1067 96,04

nie 
wie 7 4,61 5 8,33 17 5,07 4 3,81 11 2,40 44 3,96

Ogółem 152 100,00 60 100,00 335 100,00 105 100,00 459 100,00 1111 100,00

Test (x2) chi2 (4, N = 1111) = 7,234; istotność statystyczna p = ,124.

Źródło: opracowanie własne.

Ze względu na niewystarczające wyniki uzyskanych wyjaśnień nie można usta-
lić, czy występują bariery w dostępie do informacji. Powodem może być brak znajo-
mości odpowiednich źródeł internetowych. Najmniej osób, które „nie wiedzą, gdzie 
szukać”, według tab. 3c, wykazano w Dzielnicowej Bibliotece Publicznej w Warsza-
wie-Ochota (2%), Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie (3%), Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Bytomiu (4%). Odsetek niewiedzących „gdzie szukać” wyż-
szy jest w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach (5%), a najwyższy – w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie (8%). 

Odrębną problematyką nauki o informacji są przyczyny niekorzystania z infor-
macji. Prawdopodobnymi powodami uzyskanych odpowiedzi mogą być tendencje 
do za wysokiej lub niskiej oceny umiejętności przez samych ankietowanych. Podob-
ną argumentację zauważyła Àgústa Pálsdόttir w badaniach oceniających wyszuki-
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wanie informacji w internecie z zakresu wiedzy o zdrowiu i stylu życia2. Badania 
zrealizowała w 2007 roku w Islandii z zastosowaniem obserwacji w celu sprawdze-
nia sprawności wyszukiwania w zasobach internetowych. Rezultatem była typolo-
gia grup użytkowników na: biernych (ang. passive), umiarkowanie biernych (ang. 
moderately passive), umiarkowanie aktywnych (ang. moderately active) i aktywnych 
(ang. active) [Pálsdόttir 2009, dok. elektr.]. 

W ocenie wykazanych potrzeb informacyjnych o tematyce zdrowia kolejnym 
postępowaniem analitycznym będzie sprawdzenie oferty zasobów przykładowych 
bibliotek publicznych i analiza zmiennych według skali oznaczającej aktywność 
w wyszukiwaniu: nigdy (0), bardzo rzadko (1), rzadko (2), dość często (3), średnio 
często (4), często (5), bardzo często (6), zawsze (7). 

2. W jakim stopniu następujące źródła są najczęściej wykorzystywane przez 
Panią/Pana? Proszę je wszystkie ocenić, podając odpowiednią wartość odnośnie 
do odpowiedzi: nigdy (0), bardzo rzadko (1), rzadko (2), dość często (3), średnio 
często (4), często (5), bardzo często (6), zawsze (7): poradniki i książki medycz-
ne, encyklopedie, leksykony, atlasy lub słowniki medyczne, gazety i czasopisma, 
programy w TV i radiu o zdrowiu, informacje u lekarza lub w aptece, serwisy in-
formacyjne (np. Medline), strony internetowe polskich towarzystw medycznych 
i organizacji społecznych.

W odpowiedziach ankietowani dokonali wyboru kilku lub tylko jednej możliwo-
ści z zaznaczeniem punktu odpowiednio do skali (0–7). Ogółem uzyskano 782 od-
powiedzi od osób, które wcześniej potwierdziły, że są zainteresowane informacją 
o zdrowiu. Z tych kwestionariuszy zaledwie w jednym brak było wypełnionej odpo-
wiedzi z zaznaczeniem źródła. Istotność statystyczna (poziom p) jest wskaźnikiem 
malejącym p < 0.001. 

Analiza porównawcza zasobów bibliotecznych, takich jak: poradniki i książ-
ki, encyklopedie, leksykony, atlasy i słowniki, gazety i czasopisma w omawianych 
badaniach umożliwiła ocenę przydatności tego typu wydawnictw w dwudziestym 
pierwszym wieku w dostępie do informacji w obszarze OiPZdr. Wcześniej, przed 
rozpowszechnieniem się internetu, były już uznanymi bezpośrednimi informatora-
mi w każdej dziedzinie wiedzy. Natomiast rodzaje form przekazu społecznego, takie 
jak: programy w TV i radiu o zdrowiu, serwisy informacyjne (np. Medline), strony 
internetowe polskich towarzystw medycznych i organizacji społecznych oraz pora-
dy u lekarza lub w aptece, służą różnym celom edukacji, profi laktyce zdrowia, a tak-
że zapewniają niezbędną wiedzę medyczną w ujęciu naukowym lub popularnym. 

Rozkład danych wskazujący na wybór tego rodzaju źródeł przez ankietowanych 
w odniesieniu do zdeklarowanych wcześniej potrzeb informacyjnych dotyczących 
zdrowia został przedstawiony w tabeli 4. Największy odsetek osób korzystających 
z książek i poradników (dość często, średnio często, często, bardzo często, zawsze) 

2  Àgústa Pálsdόttir – profesor i dyrektor Department of Library and Information Studies, University 
of Iceland (Wydziału Bibliotekoznawstwa i Informacji w Uniwersytecie Islandii) w Reykjaviku. 
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wskazuje na użytkowników bibliotek publicznych w Krakowie (62%), Bytomiu 
(61%), Katowicach (53%), Chrzanowie (51%), Warszawie (49%). Można uznać, że 
we wszystkich bibliotekach wybór gazet i czasopism oznacza jednakowe preferen-
cje od 59% w Bytomiu, 57% – Katowicach, 56% – Chrzanowie i Warszawie, 50% 
– Krakowie. Większe różnice występują w korzystaniu z encyklopedii i leksykonów 
specjalnych medycznych: 63% (Bytom), 51% (Kraków), 43% (Katowice), 34% (War-
szawa), 26% (Chrzanów). 

Inny jest rozkład odsetek ankietowanych wskazujących na znajomość profesjo-
nalnych serwisów internetowych, np. Medline: 70% w Krakowie, 56% – Bytomiu, 
47% – Katowicach, 32% – Warszawie, 29% – Chrzanowie. Podobne wartości wska-
zują najwyższe oceny w wyborze stron internetowych w: Krakowie 67%, Bytomiu 
52%, Katowicach 42%, Warszawie 30%, Chrzanowie 17%. Najmniej korzystających 
z tego typu zasobów, którzy zaznaczyli częstotliwość w punktach od 3 do 7 (średnio 
często – zawsze), było w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie. 

W analizie odpowiedzi dotyczących innych rodzajów przekazów wiedzy, np. 
w programach radiowych i telewizyjnych, przedstawia się następująca kolejność od-
setek potwierdzających ich uznanie w: Bytomiu 53%, Katowicach 50%, Chrzanowie 
46%, Warszawie 45%, Krakowie 43%. Natomiast stopień korzystania z informacji 
w czasie porad medycznych lub farmaceutycznych pokazują kolejno współczynniki 
opinii użytkowników w: Krakowie 52%, Katowicach 43%, Warszawie 35%, Bytomiu 
34%, Chrzanowie 24%. 

Z syntezy danych z odpowiedzi na pytanie 2 (tab. 5) wynika, że najwięcej osób 
wśród zainteresowanych informacją o zdrowiu (N = 782) za źródła informacyjne 
uznało gazety i czasopisma (55%) oraz poradniki i książki medyczne (55%). Moż-
na stwierdzić na tej podstawie, że tradycyjne księgozbiory bibliotek publicznych 
pozostają nadal w wyborach czytelniczych. Uzyskane odpowiedzi warto rozwinąć 
w szczegółowych tematach badawczych i realizowanych po 2006 roku, aby ustalić, 
czy tego rodzaju preferencje utrzymują się, czy się zmieniły. Mimo że encyklopedie 
są bezpośrednimi informatorami, przez większość ankietowanych (56%) uzyskały 
ocenę oznaczającą korzystanie „rzadko – bardzo rzadko lub nigdy”. W ten sam spo-
sób ankietowani ocenili przydatność stron internetowych, np. polskich towarzystw 
medycznych i organizacji społecznych (58%) oraz profesjonalnych serwisów infor-
macyjnych, np. Medline (52%). Umieszczenie tego rodzaju zasobów, które należą do 
międzynarodowych źródeł informacji z dziedziny nauk medycznych, przypuszczal-
nie świadczy o małej ich popularności w polskich bibliotekach publicznych. Ich pro-
mowanie mogłoby być tematem szkoleń w ramach edukacji informacyjnej z zakresu 
wiedzy o zdrowiu oraz o ogólnodostępnych zasobach internetowych.
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Tab. 5. Porównanie odpowiedzi na pytanie: W jakim stopniu następujące źródła są najczęś-
ciej wykorzystywane? 

Ranking Rodzaj źródła informacji
N = 782

Odpowiedzi %

3–7* 0–2

1 gazety i czasopisma 55,98 44,02

2 poradniki i książki medyczne 55,50 44,50

3 programy w TV i radiu o zdrowiu 47,82 52,18

4 serwisy informacyjne, np. Medline 47,12 52,88

5 encyklopedie, leksykony, atlasy lub słowniki 
medyczne 44,00 56,00

6 strony internetowe, np. instytucji ochrony 
zdrowia i opieki społecznej 41,98 58,02

7 lekarz i apteka 38,24 61,76

* Według skali 3–7: dość często (3), średnio często (4), często (5), bardzo często (6), zawsze (7); 
0–2: nigdy (0), bardzo rzadko (1) rzadko (2) 

Źródło: opracowanie własne.

W rankingu źródeł (tab. 5) najniższą punktację uzyskały informacje pozyski-
wane u lekarza i w aptece. Szerszą perspektywę poznawczą, przydatną w ustaleniu 
oferty informacyjnej w doborze źródeł tworzy zestaw tematów wyselekcjonowanych 
w odpowiedziach na pytanie 3. 

3. Jakich tematów o zdrowiu Pani/Pan szuka?: rozpoznanie i leczenie chorób, 
odżywianie i dietetyka, profi laktyka, opieka nad osobami niepełnosprawnymi, 
opieka nad osobami chorymi, rehabilitacja, choroby dzieci, rozwój i odżywianie 
dzieci, adresy przychodni, aptek, gabinetów prywatnych lekarzy specjalistów, 
leki lub preparaty odżywcze, terminologia medyczna. (Proszę zaznaczyć wszyst-
kie interesujące tematy). Jeśli są inne tematy dotyczące zdrowia, które Panią/
Pana interesują, to proszę je napisać.

Poproszono użytkowników pięciu bibliotek o zaznaczenie wszystkich tematów 
wybranych zgodnie z zainteresowaniem i z tych jedenastu proponowanych. Dodat-
kowo znalazła się w nim prośba o napisanie innych problemów, które stanowią in-
dywidualne przyczyny potrzeb lub zainteresowań.

W analizie odpowiedzi uwzględniłam ogółem 782 kwestionariusze (N = 782), 
w których wcześniej ankietowani zadeklarowali potrzeby informacyjne z zakresu 
ochrony zdrowia. Uzyskałam 69 odpowiedzi na pytania otwarte jedynie z dwóch 
bibliotek w Bytomiu (55) i Warszawie (14). Uzupełnienia określają indywidualne 
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zainteresowanie szczegółowymi zagadnieniami z zakresu ochrony zdrowia. Do naj-
częściej występujących i powtarzających się tematów należały: adresy uzdrowisk dla 
osób starszych, diety dla chorych na cukrzycę, etyka medyczna, leczenie alergii, me-
dycyna niekonwencjonalna, metabolizm cholesterolu, opieka paliatywna.

Z podsumowania wszystkich odpowiedzi (tab. 6) wynika, że większość ankie-
towanych uznała za najbardziej potrzebne informacje dotyczące problemów me-
dycznych związanych z rozpoznaniem i leczeniem (70%), odżywianiem i dietetyką 
(65%), profi laktyką (60%) oraz adresy przychodni, lekarzy specjalistów (51%). Indy-
widualnymi preferencjami lub sytuacjami można wytłumaczyć mniejsze zaintereso-
wanie tematami: opieki nad osobami niepełnosprawnymi i chorymi, rehabilitacji, 
chorób dzieci, terminologii medycznej oraz leków. 

Tab. 6. Podsumowanie odpowiedzi na pytanie 3 dotyczące tematów o zdrowiu najczęściej 
poszukiwanych we wszystkich pięciu miastach 

Ranking Tematy
N = 782 %

1 rozpoznanie i leczenie 70,88

2 odżywianie i dietetyka 65,18

3 profi laktyka 60,76

4 adresy przychodni, lekarzy specjalistów 51,64

5 rozwój i odżywianie dzieci 46,00

6 leki lub preparaty odżywcze
terminologia medyczna

33,26
33,26

7 choroby dzieci 26,08

8 rehabilitacja 25,58

9 opieka nad osobami chorymi 22,44

10 opieka nad osobami niepełnosprawnymi 17,40

Źródło: opracowanie własne.

Z analizy uzyskanych odpowiedzi powstał nowy problem badawczy, który wy-
maga sprawdzenia w odrębnych badaniach społecznych. Wyjaśnień należy poszu-
kać w ustaleniu szczegółowych przyczyn zainteresowania wiedzą z zakresu ochrony 
zdrowia, ujętych w tematach w pytaniu 4 lub ich braku. Można przypuszczać, że 
biblioteki publiczne są uznawane głównie za instytucje wypożyczające książki do 
domu. Nadal spełniają one podstawowe, tradycyjne funkcje udostępniania zbiorów. 
Ukazuje się, w wyniku tej interpretacji odpowiedzi, potrzeba wprowadzenia nowych 
form do działalności bibliotecznej. Ich celem powinno być promowanie innych ro-
dzajów źródeł informacyjnych, a także uwzględnienie zagadnień z ochrony zdrowia 
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w doborze czasopism i książek. Odpowiedzi polskich użytkowników bibliotek pub-
licznych uzyskane z badań ankietowych w 2006 roku przedstawiają model odbioru 
informacji w obszarze OiPZdr odmienny niż opisany we wcześniejszych pierwszych 
dwóch rozdziałach książki. Brak podobnych badań sprawdzających zmiany w prefe-
rencjach społecznych po 2006 roku uniemożliwił analizę porównawczą i weryfi kację 
uzyskanych odpowiedzi. W zakresie wiedzy o użytkownikach, powstałej w świetle 
piśmiennictwa i opisanej w dwóch pierwszych rozdziałach książki, w kryteriach do-
boru zasobów informacyjnych w bibliotekach przez wielu badaczy zostały ustalone 
przyczyny poszukiwania informacji. Uzyskane odpowiedzi na pytanie 4 charakte-
ryzują zależności zainteresowania informacją o zdrowiu w poszczególnych grupach 
społecznych. 

4. Z jakiego powodu Pani/Pan poszukuje informacji o zdrowiu – ze względu 
na potrzeby: zdrowotne (własne), zdrowotne rodziny, tj. dzieci, osób starszych? 

Przyczyny zainteresowania się wiedzą z zakresu ochrony zdrowia wynikają z za-
leżności między potrzebą zdobycia wiadomości przez ankietowanych a aktualnym 
stanem zdrowia własnym lub rodziny (dzieci, osób starszych). Tego rodzaju uwa-
runkowania podlegają zmianom wraz z powstaniem sytuacji wynikającej ze stanu 
zdrowia osobistego lub bliskiej osoby z rodziny. Świadomość informacyjna wystę-
puje z innymi czynnikami, które charakteryzują badaną społeczność pod względem 
wieku, wykształcenia, a także sytuacji zawodowej. W tabeli 7 zostały wyjaśnione za-
leżności potrzeb własnych od wieku (73%) we wszystkich grupach wiekowych i są 
wykazane przez najwięcej osób z wszystkich ankietowanych (N = 1111), nawet tych, 
którzy zdeklarowali w pytaniu 1, że szukają informacji o zdrowiu nie tylko w biblio-
tece publicznej. Wynik tego rodzaju decyzji występujący w każdym wieku jest istotny 
statystycznie – wartość testu (x2) chi2 = 24,005. 

Deklarację realizacji własnych potrzeb wyszukiwania w różnych zasobach infor-
macyjnych złożyło najwięcej osób w wieku 51–65 (79%) oraz 36–50 (79%), następ-
nie powyżej 65 lat (77%). 

Najmniej zainteresowani informacją o zdrowiu (67%) byli młodzi ludzie poni-
żej 18. roku życia oraz w wieku 18–25 lat (62%).W grupie młodych osób (poniżej 
18. roku życia) występuje najmniejsze zainteresowanie zdrowiem dzieci i osób star-
szych. Wynik statystyczny jest potwierdzeniem braku odpowiedzi dotyczącej przy-
czyny poszukiwania informacji o zdrowiu ze względu na potrzeby zdrowotne dzieci. 
Jedna osoba w grupie wiekowej poniżej 18. roku życia odpowiedziała, że szuka in-
formacji ze względu na potrzeby zdrowotne osób starszych (tab. 7). 

Zmiany w zachowaniach zdrowotnych, a także rozwój nowych sytuacji życio-
wych są przypuszczalnymi przyczynami szukania wiadomości przez osoby w wie-
ku 26–35 lat (71%), które interesowały się również sprawami zdrowotnymi dzieci 
(37%) i rodziny (46%). 

Osoby w wieku 36–50 lat wykazały największe zainteresowanie wyszukiwaniem 
informacji w związku z potrzebami rodziny (63%), dzieci (47%) i osób starszych 
(30%). Wraz z wiekiem pojawiają się zmiany w preferencjach informacyjnych, 
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99Zainteresowanie informacją o zdrowiu użytkowników polskich bibliotek publicznych

zwłaszcza w grupie wiekowej 51–65, ze względu na zmniejszenie zainteresowania 
się zdrowiem dzieci (21%) na rzecz osób starszych (33%). Natomiast wśród naj-
starszych osób powyżej 65 lat zdecydowanie częściej występują od innych potrzeby 
własne (77%). 

Czynnikiem decydującym o potrzebach informacyjnych jest poziom ogólnej 
wiedzy poszukujących. Odpowiedzi w przeprowadzonych badaniach potwierdziły 
większe potrzeby informacyjne z wiedzy z zakresu ochrony zdrowia wśród osób 
z wykształceniem wyższym (tab. 8). Według danych w tabeli na drugim miejscu 
były osoby ze średnim wykształceniem zawodowym (73%), na kolejnym trzecim 
– średnim ogólnym (70%). Zauważyć należy, że niewiele odpowiedzi dotyczyło 
potrzeb informacyjnych zdrowia dzieci (7) i osób starszych (6) w grupie 106 osób 
z wykształceniem podstawowym. Z kolei większe było wśród nich zainteresowanie 
informacją o zdrowiu ze względu na potrzeby własne (66%). 

Tab. 8. Rodzaje potrzeb informacyjnych według stopnia wykształcenia 

 
 

Wykształcenie Ogółem

podstawowe średnie ogólne średnie
zawodowe

wyższe

N %

N % N % N % N %

Potrzeby

 

własne 71 66,98 244 70,32 233 73,97 264 76,97 812 73,09

rodziny 16 15,09 135 38,90 151 47,94 175 51,02 477 42,93

dzieci 7 6,60 85 24,50 108 34,29 118 34,40 318 28,62

osób 
starszych 6 5,66 70 20,17 77 24,44 97 28,28 250 22,50

 Ogółem 106 100,00 347 100,00 315 100,00 343 100,00 1111 100,00

Poziom istotności p < ,001.

Źródło: opracowanie własne.

Wykształcenie okazało się czynnikiem wpływającym na realizację potrzeb in-
formacyjnych dotyczących własnego zdrowia. Zdecydowanie u osób z wyższym 
wykształceniem zainteresowanie problematyką zdrowia rodziny, dzieci i osób star-
szych było większe niż w pozostałych grupach. 

Uzyskany wynik potwierdza test zgodności statystycznej (x2) chi2 = 6,114, p = ,106. 
Wielu autorów publikacji, uwzględnionych w analizie problematyki badań socjolo-
gicznych w rozdziale pierwszym, stwierdzało, że płeć jest cechą wyróżniającą spo-
łeczny zasięg informacji o tematyce zdrowia. Mężczyźni we wszystkich grupach wie-
kowych najczęściej wykazywali najmniejszy stopień zainteresowania zdrowiem lub 
wyjaśnieniami wynikającymi z określonej sytuacji stanu zdrowia. W odpowiedziach 
na pytanie 4 w moich badaniach uzyskałam potwierdzenie tego rodzaju zależności. 
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Na podstawie tab. 9 można stwierdzić, że więcej kobiet poszukiwało informacji 
zgodnie z własnymi potrzebami (76%) w większym stopniu niż mężczyźni (67%). 
Najmniejsze odsetki określają stopień zainteresowania mężczyzn zagadnieniami 
zdrowia dzieci (10%) i osób starszych (15%). Wystąpiły różnice w tego typu prze-
konaniach u mężczyzn i kobiet przy wskazaniu testu Fishera w celu sprawdzenia 
hipotezy statystycznej w małej liczbie zjawisk. Stanowiły je rodzaje potrzeb infor-
macyjnych w różny sposób interpretowane przez kobiety i mężczyzn. Zestawienie 
odsetek odpowiedzi kobiet wskazuje na korelacje w realizacji potrzeb informacyj-
nych z cechą płci. 

Tab. 9. Rodzaje potrzeb informacyjnych według cechy płci

Płeć
Ogółem Testy istotności

statystycznejkobiety mężczyźni

N % N % N %

Po
tr

ze
by

własne 567 76,01 245 67,12 812 73,09

chi2(1, N = 1111) = 
9,830; p = ,002
dokładny test Fishera: 
p = ,002

rodziny 398 53,35 79 21,64 477 42,93

chi2(1, N = 1111) =
= 100,568; p < ,001
dokładny test Fishera: 
p < ,001

dzieci 280 37,53 38 10,41 318 28,62

chi2(1, N = 1111) = 
= 88,248; p < ,001
dokładny test Fishera: 
p < ,001

osób 
starszych 193 25,87 57 15,62 250 22,50

chi2(1, N = 1111) =
= 88,248; p < ,001
dokładny test Fishera: 
p < ,001

Ogółem 746 100,00 365 100,00 1111 100,00

Źródło: opracowanie własne.

Intensywność potrzeb informacyjnych wiąże się z sytuacjami życiowymi ludzi. 
W opisanej problematyce wiedzy o użytkownikach informacji stwierdzenie przy-
czyn poszukiwania wiadomości występowało najczęściej w związku z aktualnym 
stanem zdrowia. Szczególne znaczenie może mieć wskazanie w bibliotekach dostę-
pu do zasobów informacyjnych z ochrony zdrowia w celu realizacji potrzeb włas-
nych, rodziny, dzieci oraz osób starszych wtedy, kiedy potrzebujący informacji są 
pozbawieni pracy. Tę hipotezę nie w pełni potwierdzają uzyskane zmienne i współ-
czynniki odsetkowe (tab. 10), gdyż tylko w sprawach własnego zdrowia więcej od 
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pracujących interesowały się osoby bezrobotne (76%), pracujący (71%). W pozo-
stałych kategoriach potrzeb większe zainteresowanie wykazały osoby, które miały 
zatrudnienie.

Tab. 10. Rodzaje potrzeb informacyjnych według sytuacji zawodowej

Sytuacja zawodowa
Ogółem Testy istotności

statystycznejbezrobotni pracujący

N % N % N %

Po
tr

ze
by

własne 253 76,44 559 71,67 812 73,09 chi2(1, N = 1111) = 2,686; 
p = ,101
dokładny test Fishera:
 p = ,104

rodziny 87 26,28 390 50,00 477 42,93 chi2(1, N = 1111) = 53,347; 
p < ,001
dokładny test Fishera:
 p < ,001

dzieci 41 12,39 277 35,51 318 28,62 chi2(1, N = 1111) = 60,833; 
p < ,001
dokładny test Fishera:
 p < ,001

osób 
starszych

58 17,52 192 24,62 250 22,50 chi2(1, N = 1111) = 6,704; 
p = ,010
dokładny test Fishera:
 p = ,010

Ogółem 331 100,00 780 100,00 1111 100,00

Źródło: opracowanie własne.

Cechy społeczno-demografi czne, takie jak: wiek, wykształcenie, płeć i sytuacja 
zawodowa ankietowanych, pozwoliły mi stwierdzić relacje zachodzące między sta-
nem zainteresowania informacją o zdrowiu, rodzajem źródeł i tematów a potrzeba-
mi szukania wiadomości związanych ze stanem zdrowia własnym, rodziny, dzieci 
i osób starszych. 

W wyjaśnieniu drugiej hipotezy powinno znajdować się uzasadnienie szczegóło-
wych zależności między cechami społeczno-demografi cznych ankietowanych a ich 
potrzebami w poszukiwaniu wiedzy o zdrowiu w bibliotekach publicznych3.

3  Wybór źródeł informacyjnych i tematów z wiedzy o zdrowiu zależy od cech społeczno-
-demografi cznych społeczeństwa (zmienne niezależne) w miastach, w których znajdują się wybrane 
biblioteki publiczne, wyznaczając profi l użytkownika informacji o zdrowiu (Wstęp, s. 17).
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3.2. Charakterystyka odbiorców informacji o zdrowiu 
(na podstawie danych z metryczki)

W celu wyjaśnienia społecznego zasięgu informacji z zakresu ochrony zdrowia 
przydatna będzie charakterystyka polskich odbiorców bibliotek publicznych. Okre-
ślają ją zmienne niezależne, takie jak: rodzaj wykształcenia, cecha płci, wiek i sytuacja 
zawodowa. Posłużą w wyjaśnieniu pytań badawczych dotyczących: uwzględnienia 
biblioteki publicznej lub internetu oraz umiejętności samodzielnego wyszukiwania. 

Analizę relacji między czynnikami społecznymi a potrzebami informacyjnymi 
w dziedzinie zdrowia przedstawiłam w ujęciu tabelarycznym, obrazującym odpo-
wiedzi znajdujące się w metryczce kwestionariusza ankiety. Każda z tabel przed-
stawia dane uzyskane od ankietowanych w połączeniu z problematyką badawczą 
sformułowaną w formie następujących pytań badawczych:

 • Czy wykształcenie ma wpływ na potrzeby szukania informacji o zdrowiu?
 • Czy wykształcenie ma wpływ na wiedzę, gdzie szukać?
 • Czy wykształcenie ma wpływ na szukanie informacji w internecie?
 • Czy cecha płci ma wpływ na potrzeby szukania informacji o zdrowiu?
 • Czy cecha płci ma wpływ na wiedzę, gdzie szukać?
 • Czy cecha płci ma wpływ na szukanie informacji w internecie?
 • Czy wiek ma wpływ na potrzeby szukania informacji o zdrowiu?
 • Czy wiek ma wpływ na wiedzę, gdzie szukać?
 • Czy wiek ma wpływ na szukanie informacji w internecie?
 • Czy sytuacja zawodowa ma wpływ na potrzeby szukania informacji o zdrowiu?
 • Czy sytuacja zawodowa ma wpływ na wiedzę, gdzie szukać?
 • Czy sytuacja zawodowa ma wpływ na szukanie informacji w internecie?

Hipotezą badawczą jest założenie, że wybór biblioteki publicznej oraz innych 
zasobów informacyjnych może zależeć od czynników społeczno-demografi cznych 
środowiska. Potwierdzenie lub zaprzeczenie ma związek z rozkładem zmiennych 
w badanej populacji. Z ogólnej liczby odpowiedzi (N = 1111) potwierdzających za-
interesowanie wiedzą o zdrowiu było 783 (70%), negatywnych 328 (29%). Z tabe-
li 11 wynika, że należy uznać rodzaj wykształcenia ankietowanych za czynnik wpły-
wający na przyjęcie wartości zdrowia w stylu ich życia.

Współczynnik istotności uzyskanej korelacji, test zgodności statystycznej (x2)
chi2 = 27,970 określa wartość statystycznego błędu w zależności poszukiwania in-
formacji o zdrowiu od rodzaju wykształcenia. Im wykształcenie jest wyższe, tym 
większe są potrzeby informacyjne, realizowane w bibliotece publicznej oraz w in-
nych miejscach, w tym także w internecie (w domu) (tab. 11). Wielkości liczbo-
we i odsetki przedstawiają następujące korelacje: najwięcej osób szuka informacji 
o zdrowiu z wykształceniem wyższym – 263 (76%), średnim zawodowym (w tym 
medycznym) – 233 (73%), średnim ogólnym – 232 (66%), a najmniej – podstawo-
wym 55 (51%). 
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103Zainteresowanie informacją o zdrowiu użytkowników polskich bibliotek publicznych

W tabeli 12, Czy wykształcenie ma wpływ na wiedzę, gdzie szukać?, najwięk-
szy odsetek odpowiedzi we wszystkich grupach dotyczył potwierdzenia zdolności 
umożliwiających wybór źródeł. Test (x2)chi2 = 35,182 oznacza próg istotności staty-
stycznej uzyskanych odpowiedzi. 

W ocenie umiejętności informacyjnych nie wystąpiły wyraźne powiązania wy-
boru źródeł informacyjnych zależnego od wykształcenia. Większość ankietowanych 
„wie, gdzie szukać” potrzebnych wiadomości 1067 (96%) (tab. 12). 

Mogę stwierdzić, że w moich badaniach czynnik wykształcenia nie miał wyraź-
nie zaznaczonego wpływu na dobór odpowiednich rodzajów zasobów bibliotecz-
nych i internetowych. Uzyskane wyniki potwierdziły podobny wniosek wykazany 
w badaniach ankietowych [Pálsdόttir 2009, dok. elektr.]. Dopiero eksperyment za-
stosowany przez tę badaczkę, polegający na wyszukiwaniach w dwudziestu dwóch 
źródłach internetowych przez osoby, które wyraziły zgodę uczestniczenia w nim, 
umożliwił stwierdzenie właściwych umiejętności uczestników. 

Tab. 12. Czy wykształcenie ma wpływ na wiedzę, gdzie szukać?

 
 

Wykształcenie Ogółem

podstawowe średnie ogólne średnie
zawodowe wyższe

N % 

N % N % N % N %

Gdzie 
szukać?
 

wie 91 85,85 336 96,83 302 95,87 338 98,54 1067 96,04

nie wie 15 14,15 11 3,17 13 4,13 5 1,46 44 3,96

Ogółem 106 100,00 347 100,00 315 100,00 343 100,00 1111 100,00

Test (x2)chi2(3, N = 1111) = 35,182; p < ,001.

Źródło: opracowanie własne.

Tab. 11. Czy wykształcenie ma wpływ na potrzeby szukania informacji o zdrowiu?

 
 

Wykształcenie Ogółem

podstawowe średnie ogólne średnie
zawodowe wyższe

N %

N % N % N % N %

Czy 
szuka? 

nie 51 48,11 115 33,14 82 26,03 80 23,32 328 29,52

tak 55 51,89 232 66,86 233 73,97 263 76,68 783 70,48

Ogółem 106 100,00 347 100,00 315 100,00 343 100,00 1111 100,00

Test (x2) chi2(3, N = 1111) = 27,970; p < ,001.

Źródło: opracowanie własne.
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Inny jest rozkład zmiennych w zestawieniu cechy wykształcenia z odpowiedzią 
dotyczącą wyboru internetu jako źródła informacyjnego z zakresu wiedzy o zdro-
wiu (tab. 13).

Tab. 13. Czy wykształcenie ma wpływ na szukanie informacji w internecie?

 
 

Wykształcenie Ogółem

podstawowe średnie ogólne średnie
zawodowe wyższe

N %

N % N % N % N %

Szuka 
w internecie
 

nie 63 59,43 194 55,91 188 59,68 138 40,23 583 52,48

tak 43 40,57 153 44,09 127 40,32 205 59,77 528 47,52

Ogółem 106 100,00 347 100,00 315 100,00 343 100,00 1111 100,00

Test (x2)chi2(3, N = 1111) = 30,871; p < ,001.

Źródło: opracowanie własne.

Według tab. 13 w ogólnej liczebności ankietowanych (N = 1111) wystąpiły nie-
wielkie różnice między grupą szukających w internecie – 528 (47%) i nieszukają-
cych w nim – 583 (52%). Najwięcej było osób, które korzystały ze źródeł interneto-
wych: z wykształceniem wyższym – 205 (59%), w następnej kolejności ze średnim 
ogólnym – 153 (44%) i z podstawowym – 43 (40%). 

Test (x2)chi2 wykazał istotność wyniku i granicę błędu próby 30,871. Nale-
ży zauważyć, że najwięcej osób, które zdeklarowały, że „nie szukają w internecie 
(w domu)”, było w grupie osób z wykształceniem średnim zawodowym – 188 (59%) 
oraz z podstawowym – 63 (59%) (tab. 13). Zaledwie 5 procent różnicy w odsetkach 
między dwiema grupami powoduje, że powstają wątpliwości w uznaniu tezy po-
twierdzającej wykształcenie za czynnik wpływu na świadomy wybór odpowiednich 
źródeł internetowych. 

W skonkretyzowaniu profi lu użytkowników informacji z zakresu ochrony zdro-
wia w bibliotekach publicznych cecha płci powinna być przydatna do  sprawdzenia, 
czy częściej szukają informacji o zdrowiu kobiety czy mężczyźni. 

Wstępne wyjaśnienie tego rodzaju zależności może uzasadnić potrzebę badań 
społecznych w bibliotekarstwie publicznym w celu rozwoju oferty bibliotecznej, in-
formacyjnej oraz edukacyjnej, skierowanej do określonych grup, kobiet czy męż-
czyzn. 

Jak wynika z tabeli 14, kobiety poszukiwały informacji na temat zdrowia częściej 
niż mężczyźni. Informacji tych szukało 77% kobiet i 58% mężczyzn. Z odpowiedzi 
na pytanie, Czy cecha płci ma wpływ na wiedzę, gdzie szukać, wykazanych w tabe-
li 15, wynika, że kobiety i mężczyźni powinni, według własnej oceny, znać źródła 
pozyskiwania potrzebnych wiadomości o zdrowiu. Zaledwie 44 osoby (3%) odpo-
wiedziały, że „nie wiedzą, gdzie szukać”, w tym 18 kobiet (2%) i 26 mężczyzn (7%). 
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105Zainteresowanie informacją o zdrowiu użytkowników polskich bibliotek publicznych

Ze względu na orientacyjny cel badań należy uznać te wyniki za wstępne, aby uzy-
skać korelacje w zainteresowaniach problematyką zdrowia przez kobiet i mężczyzn. 

Tab. 15. Czy cecha płci ma wpływ na wiedzę, gdzie szukać?

 
 

Płeć Ogółem

kobiety mężczyźni
N %

N % N %

Gdzie szukać?
 

wie 728 97,59 339 92,88 1067 96,04

nie wie 18 2,41 26 7,12 44 3,96

Ogółem 746 100,00 365 100,00 1111 100,00

Test (x2)chi2(1, N = 1111) = 24,090; p < ,001 dokładny test Fishera: p < ,001.
Źródło: opracowanie własne.

W porównaniu odpowiedzi kobiet i mężczyzn na pytanie dotyczące wykorzy-
stania internetu w wyszukiwaniu informacji o zdrowiu występuje mniejsze zainte-
resowanie mężczyzn niż kobiet (tab. 16). Otrzymany wynik potwierdza korelację 
w występowaniu czynnika płci w społecznym zasięgu zagadnień OiPZdr.

Tab. 16. Czy cecha płci ma wpływ na szukanie informacji w internecie?

Płeć Ogółem

kobiety mężczyźni
N %

N % N %

Szuka 
w internecie

nie 360 48,26 223 61,10   583 52,48

tak 386 51,74 142 38,90   528 47,52

Ogółem 746 100,00 365 100,00 1111 100,00

Test (x2) chi2(1, N = 1111) = 16,198; p < ,001 dokładny test Fishera: p < ,001.
Źródło: opracowanie własne.

Tab. 14. Czy cecha płci ma wpływ na potrzeby szukania informacji o zdrowiu?

Płeć Ogółem

kobiety mężczyźni
N % 

N % N %

Czy szuka? nie 174 23,32 154 42,19 328 29,52

tak 572 76,68 211 57,81 783 70,48

Ogółem 746 100,00 365 100,00 1111 100,00

Test (x2)chi2(1, N = 1111) = 24,090; p < ,001 dokładny test Fishera: p < ,001.
Źródło: opracowanie własne.
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Większy odsetek przypadków wskazał na stanowisko „nie szukam w internecie” 
informacji na tematy zdrowia wyrażone przez mężczyzn (61%). Z kolei więcej ko-
biet odpowiedziało, że „szukam w internecie” tego rodzaju wiadomości (51%).

Wiek ankietowanych powinien uzupełnić charakterystykę polskich użytkowni-
ków informacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz potwierdzić zależność 
między poziomem wykształcenia a występowaniem potrzeb informacyjnych, repre-
zentowanych przez odpowiedzi „nie” lub „tak”. 

Poziom wieku ankietowanych ustalono w przedziałach: poniżej 18, 18–25, 
26–35, 36–50, 51–65, powyżej 65 lat. W tabeli 17, według zastosowanych kategorii 
wiekowych, uzyskałam wyniki, które umożliwiły mi wyodrębnienie grup demogra-
fi cznych w największym stopniu zainteresowanych wiedzą o zdrowiu. Wśród 783 
odpowiedzi potwierdzających zainteresowanie zagadnieniami z zakresu OiPZdr. 
najwięcej było osób w wieku lat: 36–50 (83%), 51–65 (79%), 26–35 (74%), 18–25 
(50%).

W analizie korelacji w dwóch grupach wiekowych, poniżej 18 lat i 18–25, w war-
tościach liczbowych wystąpiły niewielkie różnice, wykazujące potrzebę szukania 
informacji o zdrowiu i jej brak. Można orientacyjnie przyjąć na podstawie testu 
(x2) chi2 = 93,184, że w obu grupach są jednakowe zmienne zależne wskazujące na 
zbliżone odpowiedzi przez osoby: poniżej 18 lat „tak” (24) i „nie” (28), od 18–25 lat 
„tak” (122) i „nie” (120). W pozostałych przedziałach wieku ankietowanych zesta-
wienie odsetek odpowiedzi wskazuje, że zainteresowanie informacją o zdrowiu po-
twierdza wcześniej stwierdzone zależności między wiekiem a przyczynami szukania 
tego rodzaju wiadomości (tab. 7: Rodzaje potrzeb informacyjnych według wieku an-
kietowanych). W wyjaśnieniu hipotezy, że wiek wpływa na zainteresowanie zagad-
nieniami zdrowia, należy wziąć pod uwagę także umiejętności korzystania ze źródeł 
informacyjnych, wyrażone wyborem odpowiedzi „wiem, gdzie szukać”. Z ogólnej 
liczby odpowiedzi (N = 1111) na pytanie dotyczące wiedzy, gdzie szukać informacji, 
zdecydowana większość osób odpowiedziała pozytywnie (1067 – 96%) (tab. 18). 

Z zestawienia relacji między wiekiem a „wiedzą, gdzie szukać” wynika nowa per-
spektywa badawcza z zastosowaniem dodatkowej techniki badawczej, eksperymentu 
lub obserwacji. Wartości liczbowe odpowiedzi negatywnych są argumentami, na pod-
stawie których należałoby poznać rodzaje źródeł internetowych oraz sposoby w nich 
wyszukiwania przez przedstawicieli różnych grup wiekowych, płci, zawodów.

Można zasugerować na podstawie uzyskanych rezultatów, że wiek ankietowa-
nych jest czynnikiem sprawczym w korzystaniu ze źródeł internetowych (tab. 19). 

Według uzyskanych odpowiedzi okazało się, że osoby w wieku poniżej 18 lat 
(65%) i powyżej 65 (91%) najrzadziej szukają informacji o zdrowiu w internecie. 

Najwięcej odpowiedzi potwierdzających poszukiwania internetowe udzielili 
przedstawiciele następujących grup wiekowych: 26–35 lat (60%), 18–25 (58%) i 36–
50 (54%). Podobnie i na tym przykładzie należy uznać za niewystarczające dane 
dotyczące populacji najmłodszych i najstarszych. Negatywne rezultaty wskazują na 
odrębny problem badawczy, potrzebę stwierdzenia właściwych umiejętności wyszu-
kiwawczych wśród osób w różnym wieku.
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W wyjaśnieniu społecznego zasięgu informacji o zdrowiu w polskich wybra-
nych bibliotekach publicznych uwzględniłam zmienne uznane za kryterium sytu-
acji zawodowej. W pięciu środowiskach miejskich bibliotek publicznych w grupie 
ankietowanych (N = 1111) zarejestrowano ogółem 331 osób bez zatrudnienia i 780 
pracujących (tab. 20).

Tab. 20. Czy sytuacja zawodowa ma wpływ na potrzeby szukania informacji o zdrowiu?

 
 

Sytuacja zawodowa Ogółem

bezrobotni pracujący
N % 

N % N %

Czy
szukają?
 

nie 111   33,53 217   27,82   328   29,52

tak 220   66,47 563   72,18   783   70,48

Ogółem 331 100,00 780 100,00 1111 100,00

Test (x2)chi2(1, N = 1111) = 3,647; p = ,056 dokładny test Fishera: p = ,062.

Źródło: opracowanie własne.

Większość w obu grupach zgłosiła zainteresowanie informacją o zdrowiu, odpo-
wiadając twierdząco na pytanie dotyczące tego rodzaju potrzeb; pracujący 563 oso-
by (72%), bezrobotni 220 osób (66%) (tab. 20). Odsetki odpowiedzi negatywnych 
bezrobotnych są wyższe (33%) od pracujących (27%) oraz od ogółu wszystkich 
uczestników sondażu, którzy odpowiedzieli na pytanie, że nie szukają informacji 
o zdrowiu (29%). 

Zależności między posiadaniem stałej pracy, lub jej brakiem, a wiedzą, gdzie szu-
kać potrzebnych informacji dotyczących zdrowia, przedstawia tabela 21. 

Tab. 21. Czy sytuacja zawodowa ma wpływ na wiedzę, gdzie szukać?

 
 

Sytuacja zawodowa Ogółem

bezrobotni pracujący
N %

N % N %

Gdzie  
szukać?

wiedzą 313 94,56 754 96,67 1067 96,04

nie  wiedzą   18 5,44   26 3,33   44 3,96

Ogółem 331 100,00 780 100,00 1111 100,00

Test (x2)chi2(1, N = 1111) = 2,707; p = ,100 dokładny test Fishera: p = ,129.

Źródło: opracowanie własne.
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Znajduje się w niej zestawienie danych o stanie odpowiedzi na pytanie 1, nie 
wiem, gdzie szukać, ogółem 44 osoby. Wśród ogółu negatywnych stwierdzeń więk-
sze odsetki wskazują na osoby bez zatrudnienia 18 (5,44%), które nie wiedzą, gdzie 
szukać informacji o zdrowiu. Natomiast mniejsze odsetki od ogólnego współczyn-
nika są w identycznych odpowiedziach pracujących (3,33%). 

Niewystarczające są wskazania odpowiedzi negatywnych, aby potwierdzić hi-
potezę badawczą, że sytuacja zawodowa kształtuje świadomość informacyjną oraz 
umiejętność doboru źródeł, a także dobór miejsc pozyskiwania potrzebnych wia-
domości. Test (x2) chi2 = 2,707 stanowił próg uznania istotności otrzymanych wy-
ników. Brak jest odpowiedniej wielkości bezwzględnej odpowiedzi negatywnych, 
aby odnieść się do stwierdzenia ich rzeczywistych przyczyn na podstawie innych 
technik badawczych, np. obserwacji lub eksperymentu.

W tabeli 22 znajduje się porównanie analizy odpowiedzi na temat wyszukiwa-
nia w internecie przez osoby pracujące i bez pracy. W wyniku porównania odsetek 
danych, czy szukasz w internecie (w domu) wskazuje na potwierdzenie tego wyboru 
przez osoby pracujące 401 (51%), a bez pracy – 127 (38%). 

Dane o uznaniu internetu za miejsce, w którym szuka się informacji o zdrowiu, 
wskazują, że więcej osób bez zatrudnienia (61%) od pracujących (48%) nie korzy-
stało z zasobów internetowych (tab. 22). Współczynniki te wykazały nową proble-
matykę badawczą, w której należy wyznaczyć wpływ indywidualnych sytuacji życio-
wych społeczeństwa na dostęp do źródeł internetowych z różnych dziedzin, w tym 
również OiPZdr. 

***
W sformułowaniu profi lu odbiorcy informacji z zakresu wiedzy o zdrowiu zastoso-
wałam pytania badawcze dostosowane do zmiennych niezależnych ankietowanych 
i określone przez nich w metryczce kwestionariusza. Kategorie społeczno-demo-
grafi czne dotyczące: wykształcenia, wieku, płci i sytuacji zawodowej porównałam 
z odpowiedziami głównie w kwestii: potrzeby szukania informacji o zdrowiu oraz 
„wiedzy, gdzie szukać” w bibliotekach publicznych i innych typach bibliotek, a także 
dostępu do internetu.

Analiza pytań badawczych umożliwiła stwierdzenie następującego stanu zain-
teresowania informacją o zdrowiu w wybranych bibliotekach publicznych w 2006 
roku:

1) zagadnienia ochrony i promocji zdrowia należały do zainteresowań informacyj-
nych użytkowników polskich bibliotek publicznych, którzy szukali tego rodzaju 
wiadomości w innych źródłach, np. internecie;

2) wyjaśnienie przyczyn braku potrzeb informacyjnych okazało się dla mnie nie-
wystarczające, gdyż większość osób 1067 (96%) stwierdziła, że „wie, gdzie szukać 
informacji o zdrowiu”; należy jednak podkreślić niewielki odsetek częstotliwości 
wykorzystania profesjonalnych serwisów internetowych, np. Medline (47,12%), 
stron internetowych instytucji opieki zdrowotnej (41,98%); 
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3) na podstawie 782 odpowiedzi potwierdzających zainteresowanie informacją 
o zdrowiu oraz korzystanie z bibliotek publicznych można uznać, że do najczęś-
ciej wykorzystanych źródeł należały gazety i czasopisma (55,98%), poradniki 
i książki medyczne (55,50%); 

4) jako najbardziej interesujące tematy ankietowani wybrali: rozpoznanie i lecze-
nie (70,88%), odżywianie i dietetykę (65,18%), profi laktykę (60,76%) oraz adresy 
przychodni, lekarzy specjalistów (51,64%); 

5)  czynnikami decydującym o przystępowaniu do poszukiwań informacji o zdro-
wiu i wyborze odpowiedzi „własne potrzeby zdrowotne i rodziny” były cechy 
społeczno-demografi czne: wiek, wykształcenie, płeć i sytuacja zawodowa, zgło-
szone przez ankietowanych w metryczce kwestionariusza.

Na tej podstawie użytkowników przykładowych polskich bibliotek publicz-
nych poszukujących informacji o zdrowiu można scharakteryzować w następujący 
sposób: 

1)  najwięcej osób zainteresowanych własnym zdrowiem było w wieku 51–65 (79%), 
36–50 (79%) oraz powyżej 65 lat (77%); 

2)  najmniej zainteresowani informacją o zdrowiu (67%) byli młodzi ludzie i poniżej 
18. roku życia oraz w wieku 18–25 lat (62%);

3)  sytuacje związane ze stanem zdrowia były przyczyną szukania wiadomości przez 
osoby w wieku 26–35 lat (71%), które interesują się również sprawami zdrowot-
nymi dzieci (37%) i rodziny (46%); 

4)  większe potrzeby informacyjne z zakresu wiedzy o zdrowiu wystąpiły wśród 
osób z wykształceniem wyższym (76%), które zaznaczyły odpowiedzi, że „wie-
dzą, gdzie szukać informacji” oraz „korzystają w tym celu z internetu”;

5)  więcej kobiet szukało informacji zgodnie z „własnymi potrzebami zdrowotnymi” 
(76%) niż mężczyzn (67%);

6)  więcej osób bez pracy szukało informacji ze względu na stan własnego zdrowia 
(76%);

Tab. 22. Czy sytuacja zawodowa ma wpływ na szukanie informacji w internecie?

Sytuacja zawodowa Ogółem

 bezrobotni pracujący
N %

 N % N %

Szukają 
w internecie
 

nie 204 61,63 379 48,59 583 52,48

tak 127 38,37 401 51,41 528 47,52

Ogółem 331 100,00 780 100,00 1111 100,00

Test (x2) chi2(1, N = 1111) = 15,849; p < ,001.

Źródło: opracowanie własne.
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7)  potrzebami zdrowotnymi dzieci, rodziny i osób starszych interesowali się bar-
dziej pracujący (tab. 10: Rodzaje potrzeb informacyjnych według sytuacji zawo-
dowej). 

W planowaniu usług bibliotecznych w zakresie oferty informacyjnej i eduka-
cyjnej przydatne mogą okazać się wyniki wykazujące, że osoby poniżej 18 lat były 
najmniej zainteresowane tematami ochrony i promocji zdrowia oraz nie korzystały 
z internetowych zasobów z tego obszaru wiedzy. Oprócz nich ankietowani powyżej 
65 lat w większości wypowiedzieli się przecząco w sprawie samodzielnego wyszuki-
wania w internecie, mimo że interesują się zagadnieniami wiedzy o zdrowiu. Świad-
czy to również o nieodzowności przygotowania specjalnych źródeł informacyjnych 
i programów pomocnych w wyszukiwaniu dla tej grupy demografi cznej w praktyce 
polskich bibliotek publicznych.

Uzyskany rezultat wypowiedzi, zdecydowanie wszystkich ankietowanych, którzy 
odpowiedzieli, że „wiedzą, gdzie szukać” (96%), określa potrzebę oceny wyszuki-
wania informacji w badaniach z zastosowaniem obserwacji lub eksperymentu. Po-
dobną tendencję stwierdziła Àgústa Pálsdόttir, oceniając umiejętności informacyjne 
z zakresu wiedzy o zdrowiu i stylu życia populacji Islandii [Pálsdόttir 2009, dok. 
elektr.]. Techniki badawcze, obserwacja i eksperyment, umożliwiają dostosowanie 
programów edukacyjnych odpowiednio do wykazanego poziomu przygotowania 
uczestników w grupach: biernych, umiarkowanie biernych, umiarkowanie aktyw-
nych, aktywnych.

W wyniku własnych badań zrealizowałam cel główny, który polegał na spraw-
dzeniu funkcyjności polskich bibliotek publicznych jako źródeł instytucjonalnych 
w obszarze OiPZdr. Podstawowym wnioskiem z nich wynikającym jest włączenie 
procesu poznania odbiorców usług do właściwej organizacji nowych form usług bi-
bliotek publicznych. 

Analiza otoczenia środowiskowego wybranych polskich bibliotek publicznych 
okazała się również przydatna. Ułatwiła mi wytypowanie nowych pól aktywności 
dla praktyki bibliotecznej w sieciowych powiązaniach miast w dwudziestym pierw-
szym wieku, zwłaszcza w planach tworzenia metropolii oraz oddziaływania między-
narodowej przestrzeni bibliotekarstwa medycznego. W pierwszym etapie poznania 
środowisk społecznych w pięciu polskich miastach dostrzec należy nowe formy ur-
banizacyjne. Zwłaszcza w koncepcji organizacji metropolii znaczenie ma tworzenie 
środowiska gospodarki opartej na wiedzy. W tym kontekście biblioteki publiczne 
mogłyby pełnić funkcje ośrodków informacji lokalnej, współpracując z instytucja-
mi gospodarczymi i społecznymi. Koncepcja środowiskowego partnerstwa wynika 
z planów strategicznego rozwoju, np. Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, 
programu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce. 

Obraz otoczenia biblioteki publicznej w dzielnicy Ochota, w aglomeracji wiel-
komiejskiej Warszawy, jest rezultatem urbanizacji dwudziestego pierwszego wieku 
z nadal występującymi cechami środowiska, rozwijającego się w poszczególnych 
etapach w dwudziestym wieku. 
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Z wielu dokumentów Unii Europejskiej wynika idea rozwoju spójności socjalnej. 
Propaguje się w niej dążenie do równowagi społecznej, wyrażającej potrzeby i prawa 
różnych grup oraz pojedynczych obywateli. Jest często wpisywana do wielu planów 
strategicznego rozwoju polskich miast. Przyjęcie nowego sposobu rządzenia, po-
legającego na współudziale wszystkich instytucji oraz organizacji, w tym również 
bibliotek publicznych stanowi warunek realizacji spójności socjalnej środowisk. 
W uwzględnieniu tego poglądu należałoby w części drugiej niniejszej książki scha-
rakteryzować międzynarodową przestrzeń informacyjną w obszarze OiPZdr. i okre-
ślić udział bibliotek w jej powstawaniu.
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ROZDZIAŁ 4

ROLA BIBLIOTEK NA ŚWIECIE

Tematem rozdziału czwartego jest międzynarodowa działalność instytucji, które 
przyczyniły się do powstania źródeł informacyjnych z zakresu naukowej informacji 
i wiedzy o zdrowiu oraz usług informacyjnych stosowanych w dwudziestym pierw-
szym wieku.

Celem będzie w nim usystematyzowanie etapów kształtowania się bibliotekar-
stwa medycznego w powiązaniu z działalnością amerykańskiej National Library of 
Medicine U.S. (Narodowej Biblioteki Medycznej), pierwszych stowarzyszeń biblio-
tek medycznych w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii oraz bibliotekarstwa 
szpitalnego, a więc tego rodzaju czynników, które przyczyniły się do rozwoju mię-
dzynarodowej przestrzeni przepływu informacji o ochronie i promocji zdrowia.

Ze względu na zależności, jakie występują między wskazanymi instytucjami, ko-
lejność omówienia wyznaczyłam według następujących fragmentów:

4.1. Amerykańska Narodowa Biblioteka Medyczna (National Library of Medi-
cine U.S.)

4.2. Stowarzyszenia bibliotek medycznych
4.3. Biblioteki szpitalne.

Powiązania między tymi trzema obszarami działalności przyczyniły się przede 
wszystkim do powstania pragmatyki specjalności zawodowej bibliotekarza medycz-
nego. W dużym stopniu doprowadziły do ujednolicenia metod stosowanych w tego 
typu bibliotekach specjalnych z zakresu nauk medycznych i opieki zdrowotnej oraz 
kształcenia bibliotekarzy. Pozwalają poznać, w jaki sposób rozszerzał się zasięg mię-
dzynarodowy systemu informacji naukowej z medycyny i wiedzy o zdrowiu.

4.1. Amerykańska Narodowa Biblioteka Medyczna 
(National Library of Medicine U.S.)

W polskim piśmiennictwie z bibliotekoznawstwa temat Narodowej Biblioteki Me-
dycznej Stanów Zjednoczonych był analizowany przez wielu autorów publikacji 
w czasopiśmie Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej (1951–2002)1. Artykuł Izabeli 

1  Dalej stosuje się skrót NLM.
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Swobody w kwartalniku Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej był 
przypomnieniem faktów, znanych z wcześniejszych tego typu opracowań, a doty-
czących udziału NLM w organizacji międzynarodowego systemu informacji biblio-
grafi cznej Medlars/Medline [Swoboda 2006, s. 3–13]. 

Najpełniejszym źródłem wiedzy na temat etapów w rozwoju międzynarodowego 
bibliotekarstwa medycznego są podręczniki, Handbook of medical library practice, 
3rd ed. (Chicago 1970) oraz Handbook of medical library practice, 4th ed. (Chica-
go 1988). Autorzy określili i uporządkowali w nich chronologicznie dzieje NLM, 
począwszy od jej powstania w XIX wieku. Wówczas w 1836 roku Joseph Lovell, na-
czelny lekarz wojskowy Stanów Zjednoczonych, wyznaczył stały fundusz na zakup 
książek medycznych do swojego biura [Mehnert, Leiter 1988, s. 143]. W ciągu czte-
rech lat powstała kolekcja książek i został opracowany pierwszy, ręcznie spisany, 
katalog biblioteczny, A catalogue of books in the library of the surgeon general’s offi  ce 
(Washington 1840). Wydany drukiem w 1864 roku został uznany za pierwowzór 
bibliografi i medycznej Index Medicus.

Znaczącą datą w rozwoju źródeł informacji bibliografi cznej z zakresu nauk me-
dycznych stał się 1865 rok. Pierwszym w dziejach tej biblioteki bibliotekarzem zo-
stał John Shaw Billings (1838–1913), chirurg wojskowy. Do osiągnięć J.S. Billingsa, 
w ciągu trzydziestu lat pracy w bibliotece Naczelnego Lekarza Wojska Stanów Zjed-
noczonych, należy wydany w 1880 roku pierwszy tom bibliografi i Index-catalogue 
of the library of the surgeon general’ offi  ce U.S. Army (Washington 1880–1932) 
[Mehnert, Leiter 1988, s. 144]. Był to spis zawartości czasopism i książek z medycy-
ny, znajdujących się w zbiorach bibliotecznych. J.S. Billings uzupełniał go systema-
tycznie i wydał czternaście tomów do 1895 roku, czyli do czasu objęcia stanowiska 
dyrektora biblioteki publicznej w Nowym Yorku.

Index-catalogue był potem kontynuowany w wersji bibliografi i pt. Quarterly Cu-
mulative Index Medicus i wydawany w latach 1899–1956. Na przestrzeni dwóch wie-
ków zmieniały się tytuły bibliografi i i następowały kolejne zmiany organizacyjne, 
wzmocnione już decyzjami rządowymi.

W ciągu dziewiętnastego i dwudziestego wieku w jej nazwie była zaznaczona 
przynależność organizacyjna do Ministerstwa Obrony i Spraw Wewnętrznych, np. 
Army Medical Library (1922), Armed Forces Medical Library (1952).

W 1954 roku senatorowie Lister Hill i John F. Kennedy zgłosili wniosek do Kon-
gresu Stanów Zjednoczonych powołania narodowej biblioteki medycznej [Mehnert, 
Leiter 1988, s. 146]. Akt utworzenia tej biblioteki narodowej podpisał 3 sierpnia 
1956 roku Dwight D. Eisenhower (1890–1969), prezydent Stanów Zjednoczonych 
w latach 1953–1961. Zawarto w nim zadania i sposób zarządzania, a także kontro-
lę sprawowaną przez Radę Biblioteczną (Board of Regents). W jej skład wchodzili 
wyznaczeni przez Naczelnego Lekarza przedstawiciele do spraw opieki zdrowotnej 
cywilnej oraz wojskowej. 

Umiejscowienie biblioteki w strukturze National Institutes of Health (Narodo-
wego Instytutu Zdrowia) w Bethesdzie stało się istotną decyzją w jej organizacji, 
wpływającą systematycznie na współcześnie realizowane funkcje informacyjne 
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o międzynarodowym zasięgu. W 1962 roku zbudowano odrębne budynki biblio-
teczne, nadal modernizowane i dostosowywane do nowych zadań w dwudziestym 
pierwszym wieku.

W ciągu dwudziestego wieku Kongres Stanów Zjednoczonych wzmacniał sta-
le społeczną funkcję tej biblioteki specjalnej odpowiednimi decyzjami prawnymi. 
W latach sześćdziesiątych zostały ustanowione dwa dokumenty prawne, jednocześ-
nie dające NLM uprawnienia fi nansowe i organizacyjne. W 1965 roku zatwierdzono 
Medical Library Assistance Act (MLAA), akt o fi nansowaniu i zakładaniu biblio-
tek medycznych oraz szpitalnych w Stanach Zjednoczonych. Umieszczenie zapisu 
o fi nansowaniu tej specjalnej biblioteki narodowej w ustawie o prawie publicznym 
w 1968 roku (Public Law 90–456) umożliwiło stałe unowocześnianie technologii 
informacyjnej. Na podstawie tego dokumentu w ramach narodowej biblioteki me-
dycznej powstało w 1968 roku Lister Hill National Center for Biomedical Commu-
nication – LHNCBC (Narodowe Centrum Komunikacji Naukowej Biomedycznej 
im. Listera Hilla), które współuczestniczyło w wielu inicjatywach organizacyjnych 
[Mehnert, Leiter 1988, s. 147]2. Do nich należy amerykański ogólnokrajowy sy-
stem informacji medycznej [Mehnert, Leiter 1988, s. 165–167, 171–173]. Centrum 
im. Listera Hilla przyczyniło się w dużym stopniu do rozszerzenia międzynarodo-
wego znaczenia NLM. Na początku lat osiemdziesiątych, w ramach zatwierdzonej 
przez Kongres Stanów Zjednoczonych ustawy prawo publiczne (Public Law 83–
480), było możliwe fi nansowanie bibliotek medycznych w innych krajach. Ogłoszo-
no międzynarodowe konkursy na najlepsze projekty dotyczące bibliotekarstwa me-
dycznego, historii medycyny, narodowych bibliografi i specjalnych [Mehnert, Leiter 
1988, s. 169–170].

Za najważniejsze osiągnięcia o ogólnoświatowym wpływie tej biblioteki i Cen-
trum im. Listera Hilla należy uznać:

 • bibliografi ę Index Medicus i system informacyjny Medline,
 • regionalne sieci bibliotek medycznych i zintegrowane systemy biblioteczne,
 • system elektronicznego dostarczania dokumentów,
 • język informacyjno-wyszukiwawczy Medical Subject Headings (MeSH).

Nowy sposób opracowania bibliografi i Index Medicus rozpoczęto w 1960 roku, 
planując wprowadzenie pierwszych komputerów w celu automatyzacji niektórych 
prac, umożliwiających m.in. porządkowanie opisów piśmiennictwa i uzyskanie 
wydruku bibliografi i. W 1965 roku podjęto jej opracowywanie w ramach systemu 
komputerowego Medlars (Medical Literature Analysis and Retrieval System), udo-
stępnianego off -line w bibliotekach medycznych i szpitalnych. Rozszerzenie dostę-
pu do bazy bibliografi cznej udostępnianej w wersji on-line miało miejsce w 1971 
roku jako system Medline (MedlarsOnline). Jest to data ważna w historii tej obecnie 
najbardziej popularnej bazy bibliografi cznej, udostępnianej już w latach siedem-

2  Stosuje się nazwę Centrum im. Listera Hilla.
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dziesiątych łączami telekomunikacyjnymi z NLM do bibliotek medycznych w wielu 
krajach na świecie, również do Polski. 

W latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia powstały sieci dziedzinowe z nauk 
technicznych i przyrodniczych. Międzynarodowy system informacji o piśmiennic-
twie medycznym zintegrowano ze źródłami bibliografi cznymi z farmakologii i che-
mii. Połączenie największych baz z farmakologii i toksykologii Toxline (Toxicology 
Information Online), chemii Chemline (Chemical Dictionary Online), onkologii 
Cancerlit było możliwe na podstawie współpracy NLM z instytutami naukowymi 
w Stanach Zjednoczonych. W 1967 roku powstał program systemu informacji z tok-
sykologii (Toxicology Information Program) w ramach kooperacji z ogólnokrajo-
wym laboratorium w Stanach Zjednoczonych. Bazę bibliografi czną piśmiennictwa 
z onkologii (Cancerlit) i sprawozdania z programów badawczych (Cancerproj) nadal 
opracowuje National Cancer Institute (Narodowy Instytut Onkologiczny). Dostęp 
do niepublikowanych raportów dotyczących procedur diagnostycznych i terapeu-
tycznych, potrzebnych w podejmowaniu decyzji o leczeniu, Clinprot (Clinical Can-
cer Protocols), PDQ (Physician Data Query) był możliwy już w latach osiemdziesią-
tych w wyniku sieciowego połączenia z instytucjami planowania oraz administracji 
opieki zdrowotnej (Health Planning and Administration). Początki zasobów siecio-
wych obejmują różne rodzaje informacji medycznej. Są organizacyjnie powiązane 
z regionalnymi sieciami bibliotek medycznych w Stanach Zjednoczonych [Mehnert, 
Leiter 1988, s. 163]. W 1965 roku powstał projekt ogólnokrajowej sieci bibliotek 
regionalnych w jedenastu podsystemach, zredukowanych w 1982 roku do siedmiu 
[Middleton 1982, s. 101]. Celem programu współpracy było usprawnienie przede 
wszystkim wypożyczeń międzybibliotecznych i zakładanie konsorcjów bibliotecz-
nych z uwzględnieniem pojedynczych bibliotek w szpitalach. Wytypowano siedem 
głównych bibliotek, w większości akademickich lub naukowych: 

1) Th e New York Academy of Medicine, 2) University of Maryland Health 
Sciences Library, 3) University of Illinois at Chicago Library of the Health Sciences, 
4) University of Nebraska Medical Center Library, 5) University of Texas Health 
Science Center at Dallas, 6) University of Washington Health Sciences Library, 
7) UCLA Biomedical Library [Mehnert, Leiter 1988, s. 164]. Zadania centralnych 
bibliotek polegały na udostępnianiu książek i czasopism, realizacji usług reprogra-
fi cznych oraz udzielaniu konsultacji lokalnym oddziałom sieci. Wytypowane regio-
nalne wypożyczalnie nadzorowały udostępnianie innym bibliotekom lub osobom.

W latach osiemdziesiątych rozpoczęła się komputeryzacja regionów bibliotecz-
nych. Początki systemu elektronicznego dostarczania dokumentów były kontynua-
cją wcześniej powstałego w 1979 roku centrum wypożyczeń międzybibliotecznych 
Online Computer Library Center Interlibrary Loan Subsystem (OCLC) [Prendergast 
1994, s. 272].

W 1983 roku przeprowadzono informatyczną implementację zintegrowanego 
systemu komputerowego (Integrated Academic Information Management System – 
IAIMS). Najpierw skomputeryzowano procesy biblioteczne w bibliotekach medycz-
nych wydziałów uniwersyteckich, które odgrywały rolę centrów w regionalnych 
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sieciach bibliotecznych. Finansowanie systemu IAMS w mniejszych bibliotekach 
pochodziło z funduszy przydzielanych przez Centrum im. Listera Hilla. W następ-
stwie komputeryzacji procesów bibliotecznych powstała potrzeba usprawnienia wy-
pożyczeń międzybibliotecznych. Z tą przyczyną należy łączyć wprowadzenie w 1985 
roku systemu DOCLINE, który systematycznie doskonalony w kolejnych latach, 
umożliwił użytkownikom regionalnych sieci wydrukowanie artykułu, połączone 
z wyszukiwaniem w bazie bibliografi cznej Medline [Mehnert, Leiter 1988, s. 171]. 

Analiza porównawcza wykonana przez Neville’a Prendergasta w latach 1991–
1992, wykazała większe wykorzystanie systemu DOCLINE przez biblioteki medycz-
ne niż wcześniej powstałego centrum wypożyczeń międzybibliotecznych – OCLC 
[Prendergast 1994, s. 273]. Powodem popularności DOCLINE’a były wykazane 
przez użytkowników bibliotek medycznych możliwości uzyskania pełnego tekstu 
artykułu w wyniku połączenia wyszukiwania informacji bibliografi cznej w bazach 
Medline. 

Kolejny etap w rozwoju elektronicznego dostarczania dokumentów nastąpił 
w 1992 roku [Lacroix 1994, s. 172; Prendergast 1994, s. 271]. W NLM został zaini-
cjowany pilotażowy komputerowy system dostarczania dokumentów SAIL, umoż-
liwiający udostępnianie drogą elektroniczną skanowanych artykułów. Zamawianie 
tego rodzaju usługi odbywało się na podstawie centralnego katalogu czasopism – 
SERHOLD. Następne udoskonalenie udostępniania dokumentów z zasobów NLM 
stanowi LOANSOME DOC, nadal stosowany i łączący wyszukiwanie w ogólnodo-
stępnej bazie bibliografi cznej Medline/PubMed [Lacroix 1994, s. 171]. W jednym 
systemie odbywa się wyszukiwanie bibliografi czne w internecie i otrzymanie tekstu 
w zależności od miejsca jego przechowywania w zasobach DOCLINE lub LOAN-
SOME DOC.

Komputeryzacja w opracowaniu bibliografi i ogólnoświatowego piśmiennictwa 
medycznego łączy się z tezaurusem MeSH, będącym współcześnie międzynarodo-
wym językiem informacyjno-wyszukiwawczym. Powstawał etapami jako narzędzie 
umożliwiające wybór adekwatnego piśmiennictwa w bazach bibliografi cznych oraz 
katalogach bibliotek medycznych. Służył początkowo do indeksowania artykułów 
z czasopism medycznych z całego świata [Medical Subject Headings. Vol. 1– ; 1960].

Podstawą obecnej struktury tezaurusa MeSH był schemat podziału dziedzin 
z nauk medycznych, opracowany w 1929 roku przez Eileen R. Cunningham, biblio-
tekarkę z biblioteki medycznej amerykańskiego Uniwersytetu Vanderbilt [Gullion 
1983, s. 259–260]. Zastosowała klasyfi kację piśmiennictwa medycznego w Library 
of Congress (Bibliotece Kongresu USA). Wprowadziła kody alfabetyczno-nume-
ryczne, oznaczające nazwy głównych działów i ich dalsze poddziały, obrazujące re-
lacje znaczeniowe terminów naukowych. Struktura głównych działów składała się 
z dwudziestu sześciu kategorii ze wszystkich dziedzin wiedzy. 

Współczesna wersja słownika w układzie systematycznym i alfabetycznym de-
skryptorów tworzy podstawy jednolitej strategii wyszukiwania artykułów z czaso-
pism w systemie Medline. Wielu autorów potwierdza, że był pierwszym systemem 
kontrolowanego słownictwa zastosowanym w budowie tradycyjnych katalogów 
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rzeczowych w bibliotekach medycznych i tezaurusem umożliwiającym wyszukiwa-
nie w różnych wersjach bazy bibliografi cznej Index Medicus [np. Lipscomb 2000, 
s. 266]. Należy do pierwszych procedur bibliotekarstwa medycznego na świecie 
i tworzących metodologię opracowania rzeczowego piśmiennictwa [Adams 1970, 
s. 331–346]. Pierwsze narodowe wersje słownika MeSH powstały już w latach sześć-
dziesiątych ubiegłego stulecia we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Brazylii 
oraz w Polsce [Adams 1970, s. 338]. 

W poszukiwaniu przyczyn szybkiego rozpowszechnienia się systemu informa-
cji bibliografi cznej na całym świecie należy podkreślić udział Centrum im. Listera 
Hilla w promowaniu międzynarodowego programu współpracy. Intensywny rozwój 
technologii informacyjnej w latach osiemdziesiątych umożliwiał bezpłatny dostęp 
do bibliografi i medycznej. Wersja on-line Grateful Medline w 1996 roku rozpoczęła 
zasięg międzynarodowego bibliotekarstwa medycznego z wykorzystaniem internetu 
[Newcomer 2000, s. 107]. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia rozwój 
nowych źródeł z OiPZdr. przez połączenie z usługą elektronicznego dostarczania 
dokumentów znacznie wzmocnił współczesną funkcję bibliotek medycznych. Zda-
niem wielu autorów badań użytkowników bibliotek medycznych wzrosła potrzeba 
oceny efektywności w kontekście aktywnej ich działalności w środowisku społecz-
nym oraz przez promowanie kształcenia ustawicznego (dosłownie: edukacji w ciągu 
całego życia – ang. Lifelong learning) [Newcomer 2000, s. 101]. 

W uznaniu ogólnoświatowego znaczenia NLM Betsy L. Humphreys i Donald 
Lindberg wyodrębnili mniej znane osiągnięcia w edukacji informacyjnej i zdrowot-
nej [Humphreys 2002, s. 4–20; Lindberg 1995, s. 29–31]. 

W latach sześćdziesiątych, oprócz języka informacyjno-wyszukiwawczego 
MeSH, wprowadzono pierwsze programy edukacji użytkowników [Humphreys 
2002, s. 5]. 

W latach siedemdziesiątych, dzięki powstaniu komitetu współpracy rządowej 
z udziałem przedstawicieli Medical Library Association – MLA (Stowarzyszenia Bi-
bliotek Medycznych), zakładano biblioteki w szpitalach i powstały pierwsze dla nich 
standardy organizacyjne. Etap w ewolucyjnym rozwoju NLM przypadający na lata 
osiemdziesiąte wyznaczył postęp informatyki i zastosowanie najnowszych metod 
w komputeryzacji bibliografi i Index Medicus, nazwanej MEDLARS III [Humphreys 
2002, s. 15]. 

W latach dziewięćdziesiątych na rozszerzenie dostępu do informacji z zakresu 
ochrony zdrowia wpłynęło rozpowszechnienie internetu we wszystkich formach 
działalności gospodarczej i społecznej. Zmiany w polityce zdrowotnej wprowadzo-
ne przez prezydenta Billa Clintona miały decydujący wpływ na działalność biblio-
tek szpitalnych. Wersja bibliografi i Medline/ PubMed, udostępniana w internecie od 
1997 roku, wpłynęła na większą samodzielność w wyborze publikacji [Humphreys 
2002, s. 17]. Powstały nowe grupy użytkowników informacji z zakresu zdrowia obej-
mujące ogół społeczeństwa na całym świecie. 

Uwzględniając potrzeby różnych grup społecznych, opracowano w NLM ser-
wis informacyjny, zawierający tematy wiedzy o zdrowiu i nazwany MEDLINEplus. 
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Biblioteki publiczne obok bibliotek szpitalnych stały się instytucjami społeczny-
mi odpowiedzialnymi za edukację zdrowotną społeczeństwa. Badania pilotażowe 
użytkowników bibliotek publicznych w 1998 roku ukierunkowały strukturę serwisu 
i stworzyły nowe możliwości internetu w kształceniu umiejętności informacyjnych 
z zakresu wiedzy o zdrowiu. Reforma amerykańskiej polityki zdrowotnej w latach 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku wpłynęła na umiejscowienie narodowej bi-
blioteki medycznej w programie zdrowia publicznego, realizowanego przez Center 
on Health Services Research and Health Care Technology (Centrum Informacji 
ds. Badań Usług i Technologii w Ochronie Zdrowia) [Humphreys 2002, s. 17]. W re-
zultacie działalności tego ośrodka w latach 1995–1997 powstała baza edukacyjna 
na temat AIDS i infrastruktura informatyczna z telemedycyny oraz elektronicz-
nej ochrony danych o pacjentach. Począwszy od 1991 roku, rozpoczęła się współ-
praca NLM z instytucjami opieki zdrowotnej w programach zdrowia publicznego 
[Lindberg 1995, s. 30]. Polegała na fi nansowaniu szybkich łączy internetowych. Pro-
gram pomocy fi nansowej dla szpitali i bibliotek szpitalnych umożliwił komputery-
zację powstałych w latach osiemdziesiątych bibliotek regionalnych oraz połączenie 
ich siecią internetową.

W dwudziestym pierwszym wieku międzynarodowe sieci komputerowe i po-
wszechność internetu w działalności wszystkich typów bibliotek stanowią wyma-
gania globalnego społeczeństwa. Donald A.B. Lindberg, dyrektor NLM od 1984 
roku, w ten sposób określił w perspektywicznym planie rozwoju tej biblioteki do 
2015 roku jej nową misję społeczną jako instytucji publicznej (ang. Library as place). 
W etapie wstępnym uwzględnił najpierw potrzeby zmian w architekturze budynków 
bibliotecznych i pomieszczeń w celu polepszenia ich atrakcyjności oraz nowoczes-
ności [Lindberg 2005, s. 1067]. W planie zmian organizacyjnych powstały projekty 
niewielkich sal konferencyjnych dla szkoleń użytkowników indywidualnych i ze-
społów oraz z wykorzystaniem interdyscyplinarnych zasobów elektronicznych. 

Narodowa biblioteka medyczna w drugiej dekadzie dwudziestego pierwszego 
wieku ma być instytucją przygotowaną do realizacji funkcji społecznych w zakresie 
spędzania wolnego czasu, potrzeb kulturalnych, edukacyjnych i informacyjnych. 

Należy podkreślić międzynarodowy wpływ NLM na rozwój praktyki biblio-
tecznej w Europie. Znaczenie dla sformułowania podstaw pragmatyki zawodowej, 
jednolitych w ujęciu międzynarodowym, miał Pierwszy Międzynarodowy Kongres 
Bibliotekarstwa Medycznego w 1953 roku [Gaskell 1970, s. 381]. Pokazał stan ba-
dań z zakresu bibliotekoznawstwa nawiązujących do ich historii oraz podstaw bi-
bliotecznych. Do realizacji polityki zdrowotnej państwa włączyła się British Library 
– BL, która udostępniała bazę bibliografi czną Medlars dla pracowników medycz-
nych i realizowała program edukacji dla ogółu społeczeństwa Help for Health [Tabor 
1986, s. 9]. Udział tej biblioteki narodowej polegał na zgromadzeniu odpowiednich 
książek i czasopism, opracowaniu źródeł informacyjnych dostosowanych do róż-
nych potrzeb informacyjnych grup społeczeństwa. 

W 1966 roku brytyjska biblioteka narodowa rozpoczęła udostępnianie bazy 
bibliografi cznej Medlars. Wprowadziła usługi dostarczania zestawień tematycz-
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nych, uzupełnianych w ramach selektywnej dystrybucji informacji. Dostosowano 
je do poszczególnych etapów modernizacji tej międzynarodowej bibliografi i z za-
kresu nauk medycznych. W 1977 roku na podstawie porozumienia z NLM włą-
czyła bazę Medlars do automatycznego systemu wyszukiwania informacji BLAISE 
[Dorrington 1986, s. 51–52]. 

W dwudziestym pierwszym wieku bibliotekarstwo medyczne jest koncepcją 
opartą na:

 • globalnej sieci internetowej, 
 • międzynarodowych bazach bibliografi cznych i pełnotekstowych,
 • kształceniu umiejętności informacyjnych,
 • systemach organizacji bibliotek opartych na współpracy.

W rozwoju międzynarodowego obszaru praktyki i teorii bibliotekarskiej uczest-
niczą stowarzyszenia bibliotekarskie zarówno ogólne (ALA, IFLA), jak i specjalne 
medyczne. Rozwój tego typu organizacji w obszarze ochrony zdrowia odbywa się, 
począwszy od dziewiętnastego wieku.

4.2. Stowarzyszenia bibliotek medycznych

W opracowaniach z zakresu bibliotekarstwa medycznego na temat stowarzyszeń ich 
autorzy podkreślają współpracę NLM początkowo ze stowarzyszeniami lekarskimi, 
od czasu ich założenia pod koniec dziewiętnastego stulecia (np. James Ballard, Louis 
Darling, Janet Doe, Mary Louis Marshall) [Key, Keys (red.), 1980, 697 s.]. 

Na każdym etapie rozwoju bibliotekarstwa medycznego można zauważyć współ-
uczestnictwo amerykańskiego Medical Library Association – MLA (Stowarzyszenia 
Bibliotek Medycznych)3. Do jego osiągnięć należy opracowanie programu kształce-
nia bibliotekarzy, ujednolicenie metod organizacji pracy bibliotecznej, ustalenie za-
sad kwalifi kacji i awansu zawodowego. Opracowanie zasad pragmatyki zawodowej 
w bibliotekarstwie medycznym było głównym celem założenia MLA. W dwudzie-
stym wieku przyczyniło się do powstawania tego typu stowarzyszeń w bibliotekar-
stwie specjalnym, np. Amerykańskiego Stowarzyszenia Bibliotek Prawa (American 
Association Library of Law) [Key, Keys (red.), 1980, s. 79]. 

Dane faktografi czne obrazujące genezę MLA według Jamesa F. Ballarda wska-
zują etapy, w których kształtował się także międzynarodowy obszar bibliotekarstwa 
medycznego [Ballard 1980, s. 165–181]. 

Należy zaznaczyć, że założycielem tego stowarzyszenia był George Milbry Gould 
(1848–1922), lekarz i redaktor czasopisma Philadelphia Medical Journal4. Stowarzy-
szenie Bibliotek Medycznych powstało 2 maja 1898 roku na zebraniu zorganizo-
wanym z inicjatywy Goulda [Ballard 1980, s. 167]. Uczestniczyli w nim zaproszeni 

3  Dalej MLA.
4  Alemtz, Sam, Gould, George Milbry, [W:] American National Biography, Vol. 9. New Jork: Oxford 

University Press, 1999, s. 341.
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bibliotekarze z siedmiu najstarszych amerykańskich bibliotek wydziałów medycz-
nych uniwersytetów i stowarzyszeń lekarskich w Stanach Zjednoczonych, a także 
z Kanady. Od samego początku działalności stowarzyszenie bibliotek medycznych 
zostało włączone do American Library Association – ALA (Amerykańskiego Stowa-
rzyszenia Bibliotek), otrzymując rekomendacje Melvila Deweya, i otworzyło dostęp 
do zbiorów z nauk medycznych dla ogółu społeczeństwa5 [Ballard 1980, s. 168]. Do 
pierwszych inicjatyw należało opracowanie centralnego katalogu książek rzadkich, 
wprowadzenie usług informacyjnych w zakresie opracowania streszczeń i zestawień 
bibliografi cznych publikacji naukowych oraz programu kształcenia pracowników bi-
bliotek medycznych. Już w pierwszym roku działalności program zawierał główne 
zadania, które tworzyły podstawy dla rozwiązań organizacyjnych współcześnie kon-
tynuowanych. Wspomnieć tu należy: o zakładaniu bibliotek specjalnych i fi lii z księ-
gozbiorem z nauk medycznych w bibliotekach publicznych, opracowaniu katalogów 
regionalnych ułatwiających lokalizację książek i czasopism, znajdujących się w róż-
nych zbiorach bibliotecznych; w tym prywatnych. 

Potrzeba oceny publikacji z dziedziny medycyny, zasygnalizowana już w dzie-
więtnastym stuleciu przez George’a Goulda i Williama Oslera (1849–1919), została 
skonkretyzowana dopiero w dwudziestym wieku w ramach praktyki opartej na do-
wodach naukowych (ang. Evidence-based medicine).

Polityka gromadzenia jest jednym z pierwszych i obecnie kontynuowanym kie-
runkiem działań podejmowanych przez MLA. W opisywanym pierwszym etapie 
inicjatyw można dostrzec początek tworzenia zasobów bibliotecznych, nazwanych 
szarą literaturą, w skład której weszły niepublikowane raporty z badań, sprawozda-
nia statystyczne [Ballard 1980, s. 169]. 

W decydującym okresie krystalizowania się organizacji stowarzyszenia zostały 
ustalone formy jego promocji. Powstały pierwsze opracowania z metodyki biblio-
tekarstwa medycznego oraz czasopismo fachowe pt. Medical Libraries, ukazujące 
się jako dwumiesięcznik, począwszy od 1898 roku. Jego twórcą był lekarz Charles 
Spivak (1898–1902) [Medical Libraries, dok. elektr.]. Oprócz udziału innych wy-
bitnych twórców stowarzyszenia, Williama Moslera, George’a Milbry Goulda 
i Margaret Ridley Charlton (1858–1931), ukształtowanie się podstaw organizacyj-
nych i promocji odbywało się za pośrednictwem czasopisma z bibliotekarstwa me-
dycznego [Ballard 1980, s. 169; Groen 1998, s. 183; Beatty 1998, s. 237]. W latach 
1902–2002 ukazywał się pod tytułem Bulletin of the Medical Library Association 
i w ciągu dwudziestego stulecia w znaczący sposób wpłynął na metodologię biblio-

5  Melvil Dewey (1851–1931), amerykański bibliotekarz, twórca klasyfi kacji bibliotecznej (Decimal 
Classifi cation), w latach 1876–1880 redaktor pierwszego na świecie czasopisma bibliotekarskiego 
Library Journal, założyciel towarzystw społecznych Readers and Writers Economy Company, Library 
Bureau, przewodniczący New York State Winter Olympics Committee (Komitetu Organizacyjnego 
Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Lake Placid w 1932 roku). Na podstawie: Encyklopedia Wiedzy 
o Książce, Wrocław 1971, Ossolineum, s. 518; Wikipedia, the free encyklopedia. [dok. elektr.] http://
en.wikipedia.org/wiki/Melvil Dewey.
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tekarstwa medycznego. Nadal jest wydawany pod zmienionym tytułem Journal of 
the American Medical Library Association. 

Do trwałych rezultatów, osiągniętych w ciągu dwudziestego wieku, należą za-
sady uczestnictwa w stowarzyszeniu. Prace rozpoczęto od ustalenia regulaminu 
członkostwa na trzech kolejnych konferencjach w latach 1899–1901 [Ballard 1980, 
s. 173]. Zmieniono nazwę stowarzyszenia, początkową – z 1899 roku Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Medycznych (Association of Medical Librarians) na Stowarzyszenie 
Bibliotek Medycznych (Medical Library Association) w 1907. Powyższe decyzje były 
spowodowane możliwością przyłączenia się innych instytucji, przede wszystkim bi-
bliotek. Ten z pozoru nieistotny fakt dał początek terytorialnym formom współpracy 
bibliotek medycznych [Ballard 1980, s. 173]. Głównym celem miała być wymiana 
zbędnych materiałów bibliotecznych z zakresu nauk medycznych. Zaproponowano 
publikowanie wykazów owych niepotrzebnych książek w medycznym czasopiśmie 
JAMA (Journal of American Medical Association) [Morse 2001, s. 216]. Działalność 
twórców stowarzyszenia miała związek z powstawaniem naukowych wydawnictw 
medycznych. Byli oni w latach 1898–1939 nie tylko jego przewodniczącymi, ale tak-
że kreatorami amerykańskich czasopism medycznych, np. William Osler, James Read 
Chadwick, Abraham Jacobi, Francis Packard, Llewellys Barker [Morse 2001, s. 217]. 

W latach czterdziestych dwudziestego wieku i po zakończeniu drugiej wojny 
światowej zaistniała potrzeba ustalenia jednakowych metod bibliotekarskich. Opra-
cowano pierwszy podręcznik bibliotekarstwa medycznego pt. A handbook of medi-
cal practice (Chicago 1943) pod redakcją Janet Doe [Doe (red.) 1943; Annan 1980, 
s. 16–17; Prime 1980, s. 185]. 

Amerykańskie stowarzyszenie bibliotekarskie w zakresie prawa (American 
Association of Law Libraries) naśladowało tę inicjatywę i wprowadziło podobny 
trzystopniowy system przygotowania zawodowego w bibliotekarstwie specjalnym 
już w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia [Darling 1980, s. 79]. W opracowa-
niu programu przygotowującego pracowników do pracy w amerykańskich bibliote-
kach sformułowano pierwszy standard dotyczący procesów bibliotecznych (Z.39), 
zaproponowany w 1939 roku przez American Standards Association (Amerykań-
skie Stowarzyszenie Standardów) i podpisany przez MLA [Darling 1980, s. 73–89; 
Roper 1998, s. 211–216]. 

Na stosowane procedury praktyki zawodowej w dwudziestym pierwszym wie-
ku wpłynęły programy dydaktyczne opracowane przez Mary Louise Marshall, Janet 
Doe, Estelle Brodman [Darling 1980, s. 73; Prime 1980, s. 185]. 

Raport Marshall z 1946 roku dał podstawy do zatwierdzenia, na rocznym zebra-
niu Amerykańskiego Stowarzyszenia Bibliotek, trzystopniowego programu szkole-
nia bibliotekarzy [Roper 1998, s. 212]. Składał się z kolejnych, uzupełniających po-
ziomów przygotowania zawodowego. Rozpoczynał się od wyszukiwania informacji 
w bibliografi ach medycznych i wiedzy z podstaw bibliotekarstwa. Zdobyte umie-
jętności uprawniały kandydata na przyszłego bibliotekarza do sześciomiesięcznej 
praktyki w bibliotece medycznej, będącej drugim poziomem kształcenia. Przedmio-
ty pozwalające na samodzielne kierowanie biblioteką były realizowane w trzecim 

Biblioteki_2.indd   126Biblioteki_2.indd   126 2012-11-26   12:39:502012-11-26   12:39:50



Rola bibliotek na świecie 127

etapie szkolenia. Przemiany w przygotowaniu do zawodu bibliotekarza medycznego 
łączą się z potrzebą aktualizacji podręczników, standardów kształcenia oraz kodek-
su etyki zawodowej. Są elementami stałego systemu przygotowania zawodowego 
bibliotekarzy medycznych. Jego formułowaniem zajmuje się Committee on Stan-
dards for Medical Librarianship (Komitet Standardów Bibliotekarstwa Medyczne-
go), współpracujący z NLM [Darling 1980, s. 79; Roper 1998, s. 215]. 

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia rozwinięto formę współpracy 
bibliotek, nazwaną Platformą Przemian (Platform for Change). Wyznaczono w niej 
zakres nowych umiejętności zawodowych, ujętych w programach szkoleniowych 
typu Lifelong learning oraz rozszerzenia rekrutacji do zawodu bibliotekarza medycz-
nego [Roper 1998, s. 215]. Efektem tej współpracy są nagrody i fi nansowanie pro-
jektów kształcenia bibliotekarzy przez NLM. Platforma Przemian była kontynuacją 
badań jakościowych, stosowanych w niektórych bibliotekach. Autorki Elizabeth 
Schneider, Carole J. Mankin i Jacqueline D. Bastille opisały regularne analizy efek-
tywności udostępniania książek i czasopism w bibliotece szpitala w stanie Massa-
chusetts [Schneider, Mankin, Bastille 1995, s. 22–26]. Ten przykład oceny stopnia 
udostępniania książek i czasopism pozwala stwierdzić, że standardy dla praktyki 
bibliotekarskiej opracowywano, biorąc pod uwagę wyniki pojedynczych badań oraz 
kryteriów doboru zbiorów [Schneider, Mankin, Bastille 1995, s. 22]. Systematyczna 
analiza efektywnego wykorzystania zasobów bibliotek medycznych i selekcja ksią-
żek niewypożyczanych przez użytkowników posłużyły do opracowania wykazów 
materiałów zbędnych. Szczególnego znaczenia nabierają tego typu oceny, które po-
przedzają wprowadzenie zautomatyzowanych systemów bibliotecznych. 

W latach dziewięćdziesiątych został ukształtowany nowy program działalno-
ści w zakresie kreowania zawodu bibliotekarza medycznego. Potwierdzeniem tego 
stanowiska może być sprawozdanie z konferencji w Seattle w dniach 24–28 maja 
1997 roku [Squires, Ledbetter 1998, s. 117–143]. Ustalone w nim potrzeby dalszego 
rozwoju perspektywicznego bibliotekarstwa medycznego są realizowane w pięciu 
głównych obszarach działalności MLA. Większość z nich przeniesiono do sieci in-
ternetowej (Medical Library Association Net) [MLANET, dok. elektr.]. 

Wśród wspomaganych technologią informacyjną kierunków działalności w ob-
szarze OiPZdr. można zauważyć realizację:

1) programów edukacyjnych w większości e-learningu i telekonferencji,
2) współpracy bibliotek przez włączenie do sieci internetowej MLANET, 
3) nowych form komunikacji zawodowej, np. mentorstwo i doradztwo zawodowe,
4) dostępu w wersji elektronicznej pełnego zasobu czasopism: Medical Libraries, 

Bulletin of the Medical Library i aktualnej kontynuacji pt. Journal of the Medical 
Library Association (JMLA), 

5) bazy adresowej miejsc pracy w bibliotekach medycznych,
6) współpracy z instytucjami opieki medycznej i pacjentów w celu wprowadzenia 

usług informacyjnych oraz pomocy w zakładaniu bibliotek szpitalnych [Squires, 
Ledbetter 1998, s. 119].
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W dwudziestym pierwszym wieku osiągnięcia MLA, zapoczątkowane w dzie-
więtnastym wieku, wyznaczają szerszy zakres zadań, nie tylko ograniczonych do 
spraw zawodu bibliotekarza medycznego. Autorzy Michael Homan i Julie McGowan 
określili wiodące kierunki bibliotekarstwa medycznego, które potwierdzają główne 
zadania tego stowarzyszenia współcześnie [Homan, McGowan 2002, s. 80–85]. Do 
nich zaliczają opracowanie standardów w zakresie oceny jakości informacji z zakresu 
ochrony zdrowia z uwzględnieniem różnych grup użytkowników i ich potrzeb, sto-
sowanie systematycznych badań socjologicznych w celu wykorzystania uzyskanych 
danych w edukacji zdrowotnej społeczeństwa. Zwiększenie dostępu do informacji 
z zakresu zdrowia uznano za konieczne w raporcie Institute of Medicine, National 
Academy of Medicine (Instytutu Medycznego Narodowej Akademii Nauk) jako 
podstawowe uwarunkowanie polepszenia systemu opieki zdrowotnej społeczeństwa 
Stanów Zjednoczonych [cyt. za: Homan, McGowan 2002, s. 81]. 

W odpowiedzi na opublikowanie raportu MLA, Quality Information for Improved 
Health (Jakość informacji dla poprawy zdrowia), przyznano szersze uprawnienia bi-
bliotekarzom w udostępnianiu informacji z szerokiego zakresu potrzeb z OiPZdr. 
Ustalono w nim nowy rodzaj usług informacyjnych w bibliotekach różnych ty-
pów, a zwłaszcza szpitalnych, nazwany mediacją informacyjną (ang. Infomediary) 
[Homan, McGowan 2002, s. 81]. Były adresowane do wszystkich grup użytkow-
ników. Miały ułatwić podejmowanie decyzji terapeutycznych lub diagnostycznych. 
Autorzy stwierdzili, że sposób prowadzenia mediacji informacyjnej z pacjentami 
szpitali i innych instytucji opieki zdrowotnej powinien zmierzać do uzyskania in-
formacji na tematy ich interesujące, usunąć stan niewiedzy i nie powodować dez-
informacji. Wprowadzenie do kompetencji zawodowych tego typu umiejętności 
wymagało włączenia do programów kształcenia tematów z medycyny, psychologii 
klinicznej i socjologii. 

Do najczęściej stosowanych form usług informacyjnych należy opracowanie in-
formatorów adresowych. Stowarzyszenia bibliotek medycznych pod koniec wieku 
dwudziestego proponowały opracowanie przewodników dla różnych grup odbior-
ców informacji zarówno z nauk medycznych, jak i zakresu wiedzy o zdrowiu. 

Portal MLA, MEDLIB-L, posłużył do opracowania podręcznika dla użytkowni-
ków informacji sieci regionalnej z zakresu OiPZdr. w stanie Alabama, pt. Directo-
ry of Alabama health science libraries and handbook of the Alabama health libraries 
association (1996) [Burnham 1999, s. 79]. Rozpoczęto od wykazania stanu potrzeb 
mieszkańców. Uzyskane wyniki posłużyły do opracowania informatora o instytu-
cjach opieki zdrowotnej i znajdujących się w nich bibliotekach specjalnych. W ze-
stawie tematów znalazły się omówienia, np. regionalnych zasobów informacyjnych 
w Stanach Zjednoczonych, źródeł informacyjnych drukowanych i elektronicznych 
dla pacjentów oraz pracowników medycznych, telekonferencji i list dyskusyjnych. 

W międzynarodowej przestrzeni bibliotekarstwa medycznego widoczny jest 
udział podobnych organizacji naukowych i zawodowych w Europie, które wywarły 
wpływ na powstanie wspólnego obrazu współczesnej działalności. 
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W dziewiętnastym wieku towarzystwa naukowe i zawodowe lekarzy w Wielkiej 
Brytanii, Niemczech, we Francji, Rosji, a także na ziemiach polskich pod zabora-
mi uczestniczyły w organizowaniu bibliotek medycznych. W sposób decydujący 
oddziaływały na początki metodyki bibliotekarstwa medycznego [Th ornton 1978, 
s. 588; Wright 1986, s. 11–15; Mauer-Górska 2002, s. 33–34]. 

Początki europejskiego bibliotekarstwa medycznego były kształtowane przez 
British Medical Association – BMA)6 i Royal Society of Medicine (Królewskie Sto-
warzyszenie Medyczne) [Wright 1986, s. 11]. Brytyjskie Stowarzyszenie Medyczne 
(British Medical Association), założone w 1832 roku przez lekarzy mieszkających 
w różnych regionach Wielkiej Brytanii, nadal pełni funkcje biblioteczne. Biblioteka 
tego towarzystwa w 1907 roku zastosowała pocztowe wypożyczenia książek i cza-
sopism. W latach trzydziestych dwudziestego wieku rozpoczęła realizację kwerend 
bibliografi cznych na zamawiane przez lekarzy tematy. Kolejne nowe formy rozsze-
rzono w niej w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych dwudziestego wieku. 
Wraz z rozwojem technologii informacyjnej zastosowano usługi reprografi czne ma-
teriałów bibliotecznych i komputerowe zestawienia tematyczne z bazy Medlars. Było 
to możliwe dzięki połączeniu sieciowemu z centralną biblioteką Wielkiej Brytanii 
– British Library.

W ciągu dziewiętnastego i dwudziestego wieku stowarzyszenie rozwinęło dzia-
łalność wydawniczą, wydając czasopismo British Medical Journal, obecnie uznane 
za wiodące w zakresie międzynarodowej informacji naukowej medycznej przez 
Instytut Filadelfi jski (IF = 9.723) [British Medical Journal (BMJ) resources, dok. 
elektr.]. Miało również swój udział w udostępnianiu informacji o piśmiennictwie 
medycznym w formie publikowanych wykazów nowości biblioteki BMA. Istot-
ne zmiany w organizacji ogólnokrajowego systemu biblioteczno-informacyjnego 
w Wielkiej Brytanii i polityki informacyjnej państwa z zakresu ochrony zdrowia 
nastąpiły w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku. Do rozszerzenia dostępu 
do piśmiennictwa z nauk medycznych miał przyczynić się dekret ministra zdrowia 
rządu brytyjskiego, wydany w 1966 roku z zaleceniem, aby w instytucjach kształ-
cenia podyplomowego pracowników medycznych były zakładane biblioteki na-
ukowe. Niektóre z nich, jak stwierdził Derek Wright, dały początek regionalnym 
bibliotekom medycznym, powstającym w latach siedemdziesiątych na podstawie 
ogólnokrajowego systemu opieki zdrowotnej (National Health Service (NHS). Cele 
i zadania oraz przyszłościowy rozwój regionalnych bibliotek medycznych, nadzoro-
wanych przez Radę ds. Bibliotek, znalazły dalsze umocnienie prawne w rozporzą-
dzeniu ustanawiającym sieć bibliotek regionalnych medycznych w Wielkiej Bryta-
nii z 1983 roku [Linton 1986, s. 15]. Powstały wtedy pierwsze regionalne biblioteki 
szpitalne, m.in. w Wessex i Sheffi  eld, a ich zakładanie włączono do programu opieki 
zdrowotnej społeczeństwa w Wielkiej Brytanii (British National Health Service) 
[Tabor 1986, s. 8]. 

6  Stosuje się skrót BMA.
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W omówieniu kształtowania się bibliotekarstwa medycznego w Wielkiej Bry-
tanii Eric Gaskell wyróżnia osiem rodzajów bibliotek, które w latach siedemdzie-
siątych realizowały dostęp do informacji z OiPZdr. dla różnych grup odbiorców 
[Gaskell 1970, s. 382; Tabor 1986, s. 8–10]. Funkcjonowały w ramach brytyjskiej 
organizacji opieki zdrowotnej w: szpitalach ogólnych i specjalnych, wydziałach uni-
wersytetów i szpitalach klinicznych, naukowych instytutach badawczych, fi rmach 
farmaceutycznych, ośrodkach kształcenia podyplomowego pracowników medycz-
nych. Utworzyły wspólny system społeczny. Jego struktura powstawała w wyniku 
współpracy wszystkich instytucji publicznych. 

***
W zakresie organizacji bibliotek funkcje koordynacyjne przejęły stowarzyszenia. 
Edukacja i potrzeba ustawicznego kształcenia wyrażały główne cele tego rodzaju 
działalności. 

Należy podkreślić wpływ stowarzyszeń bibliotekarskich na kontynencie Ame-
ryki Północnej, a także w niektórych krajach europejskich, zwłaszcza w Wielkiej 
Brytanii, na zakładanie pierwszych regionalnych sieci biblioteczno-informacyjnych 
w różnych instytucjach opieki zdrowotnej. Opracowanie podręczników dla pracow-
ników bibliotek medycznych przez MLA wyznaczyło początki bibliotekarstwa me-
dycznego w ujęciu międzynarodowym. 

W dwudziestym pierwszym wieku prowadzona jest nadal współpraca przedsta-
wicieli środowisk bibliotekarskich za pośrednictwem sieci informatycznych, zinte-
growanych systemów komputerowych oraz internetu. Zakres tematyczny tego typu 
bibliotekarstwa specjalnego obejmuje szczególne zadania bibliotek szpitalnych i wy-
nikające z nich funkcje społeczne, m.in. w celu organizacji szerokiego dostępu do 
informacji w obszarze OiPZdr. 

W dalszym ciągu rozważań okazało się niezbędne omówienie działalności tego 
typu instytucji publicznych i udziału organizacji bibliotekarskich w krystalizowaniu 
się bibliotekarstwa szpitalnego, tak ważnych dla ochrony oraz promocji zdrowia. 

4.3. Biblioteki szpitalne

W działalności stowarzyszeń bibliotek medycznych wielu autorow zauważyło po-
trzeby tworzenia systemów informacji z zakresu wiedzy o zdrowiu oraz nauk me-
dycznych. Niejednokrotnie wynikały ze współpracy bibliotekarzy z instytucjami 
ochrony zdrowia [np. Flower 1987, 148 s.; Colaianni 1998, s. 217–227]. Początki 
sięgają lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku. Przykładem jest uczestnictwo Ca-
nadian Health Sciences Libraries Association – CHSLA (Kanadyjskiego Stowarzy-
szenia Bibliotek Medycznych) w utworzeniu ogólnokrajowego systemu biblioteczno-
-informacyjnego ochrony zdrowia w Kanadzie [Flower 1987, s. 13]. Rozpoczęto od 
oceny bibliotek w szpitalach kanadyjskich, która miała przyczynić się do uspraw-
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nienia wypożyczeń międzybibliotecznych oraz specjalizacji w ramach gromadzenia 
czasopism. Następnie opracowano przepisy akredytacyjne dla szpitali. Wymagały 
zakładania bibliotek w szpitalach dwustułóżkowych. Uwarunkowania organizacyj-
ne określiły wielkość księgozbioru początkowego, który powinien wynosić jeden ty-
siąc książek oraz współczynnik stu pięćdziesięciu woluminów przyrostu księgozbio-
ru w ciągu jednego roku. Z raportu przeprowadzonego w latach 1985–1986 przez 
Kanadyjskie Stowarzyszenie Bibliotek Medycznych wynika, że biblioteki szpitalne 
już w latach osiemdziesiątych współpracowały z ośrodkami akademickimi. Początki 
rozwiązań systemowych łączą się z zastosowaniem w nich pierwszych komputerów. 
Autorzy raportu ustalili, że w ciągu dwóch lat 1985–1986 w pięciu bibliotekach wy-
działów medycznych uniwersytetów w Kanadzie powstały katalogi komputerowe. 
Komputeryzacja niektórych procesów bibliotecznych umożliwiła połączenie proce-
su gromadzenia i udostępniania w formie centralnych katalogów stosowanych w ra-
mach wypożyczeń międzybibliotecznych.

W związku z potrzebą wprowadzenia nowoczesnych form technologii informa-
cyjnej do bibliotek szpitalnych w kanadyjskim Stowarzyszeniu Bibliotek Medycz-
nych przewidziano transformację w zawodzie bibliotekarza. Zdobycie nowych kom-
petencji zawodowych „nie kustosza, lecz specjalisty w zarządzaniu informacją z nauk 
medycznych” [Flower 1986, s. 15]. Nowe umiejętności organizacyjne zauważono 
w związku z wprowadzeniem negocjacji jako uwarunkowań dostępu do nowych ro-
dzajów zasobów informacyjnych, udostępnianych w ramach sieci. W analizie stanu 
organizacji bibliotekarstwa szpitalnego w Kanadzie M.A. Flower, autorka raportu 
z badań oceniających biblioteki szpitalne, opisała korporacyjne formy ich zrzeszenia 
na podstawie umowy prawno-fi nansowej [Flower, s. 32]. Zakładane najczęściej jako 
instytucje non-profi t tworzyły lokalne sieci biblioteczne, np. w okręgu British Co-
lumbia. Centralnym ośrodkiem, pod nazwą Woodward Biomedical Library, była bi-
blioteka Uniwersytetu w Montrealu, połączona sieciowo z bibliotekami szpitalnymi 
zlokalizowanymi w tym okręgu. Funkcje koordynacyjne pełniło stowarzyszenie AB-
SAUM (l’Association des Bibliothèques de la Santé affi  liées à l’Université de Mont-
real). W pierwszym etapie jego działalności, w latach osiemdziesiątych, najczęściej 
były uzgadniane zasady prenumeraty czasopism dla całej sieci lokalnej oraz ich udo-
stępniania dla użytkowników bibliotek uczestniczących w konsorcjum. Podobnie 
jak w wielu tego typu formach współpracy bibliotekarzy do osiągnięć przyczynia-
jących się do sprawnego przepływu informacji należało opracowanie systemowych 
rozwiązań wypożyczeń międzybibliotecznych. W tym celu w ramach współpracy 
wytypowali oni cztery główne biblioteki szpitalne oraz stworzyli centralny katalog 
książek.

Pierwsze standardy dla bibliotek szpitalnych, wspólne dla kontynentu Ameryki 
Północnej, powstały w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku w ramach part-
nerstwa stowarzyszeń bibliotek medycznych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. 
Wspólnym przedsięwzięciem był zestaw procedur, jakie powinny być uwzględnione 
w bibliotece szpitalnej pt. Minimum Standards for Health Sciences Libraries in Hospi-
tals (Chicago 1984). Dodatkowym celem tego dokumentu było umocnienie prawno-
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-organizacyjne biblioteki w strukturach ochrony zdrowia i programach kształcenia 
medycznego [Gluck, Hassig 2001, s. 272–276]. Kanadyjskie Stowarzyszenie Bibliotek 
Medycznych (Canadian Health Libraries Association – CHLA) w 1989 roku opub-
likowało pierwszy poradnik dotyczący usług bibliotecznych w jednostkach opieki 
medycznej w Kanadzie, uzupełniony w 1994 roku i dostosowany do nowych rodza-
jów źródeł informacyjnych [Canadian Health Libraries Association, 1994, 85 s.]. Do 
zmian w amerykańskiej polityce społecznej w latach dziewięćdziesiątych dostoso-
wano nowe postanowienia w zakresie organizacji bibliotek szpitalnych pt. Standards 
for Hospital Libraries (Chicago 1994). Do obowiązków organizatorów instytucji 
opieki zdrowotnej, w tym szpitali, należało zapewnienie dostępu do informacji z za-
kresu wiedzy o zdrowiu za pośrednictwem biblioteki szpitalnej. Był to zapis znaj-
dujący się w podstawowych przepisach o akredytacji szpitali. Likwidacja tego typu 
bibliotek, spowodowana reorganizacją amerykańskiego systemu opieki zdrowotnej 
w 1991 roku, wpłynęła na wprowadzenie w znowelizowanych standardach w 1994 
roku obowiązku fi nansowania działalności bibliotecznej i informacyjnej przez orga-
nizatorów instytucji ochrony zdrowia. Wcześniejsze włączenie bibliotek szpitalnych 
do regionalnych sieci bibliotecznych szkolnictwa medycznego umocniło powiąza-
nia organizacyjne i przyczyniło się do racjonalnego wykorzystania materiałów bi-
bliotecznych. Czynnikiem decydującym w ocenie aktualności standardów okazała 
się stała kontrola na podstawie badań ankietowych regionalnych sieci bibliotecz-
nych oraz dostosowywanie do nich zmian [Glitz, Flack et al. 1998, s. 84]. Analiza 
działalności umożliwiła uzyskanie przeglądu usług bibliotecznych, proponowanych 
w standardach z 1994 roku. Badania zostały przeprowadzone w trzystu dwudziestu 
szpitalach, które otrzymały akredytację przez Ogólnokrajową Komisję Akredytacyj-
ną Opieki Zdrowotnej (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organiza-
tions – JCAHO) [Glitz, Flack et al. 1998, s. 82]. Większość z nich stanowiły małe bi-
blioteki szpitalne z jednoosobową obsadą oraz wyznaczonymi godzinami otwarcia, 
ale także z nieograniczonym dostępem do zasobów informacyjnych poza czasem 
pracy bibliotekarza. Ocena zbiorów wykazała niewielkie księgozbiory, skatalogowa-
ne i aktualizowane w ramach regularnych selekcji. Powiązania systemowe umożliwi-
ły wypożyczenia z innych bibliotek zrzeszonych w regionalnej sieci i korzystających 
z systemu dostarczania dokumentów DOCLINE. W bibliotekach tego typu w latach 
dziewięćdziesiątych były stosowane komputery w celu automatyzacji opracowania 
katalogów bibliotecznych i wyszukiwania informacji bibliografi cznych. 

Nowym kierunkiem w ustaleniu metodyki bibliotekarskiej okazała się potrzeba 
kształcenia użytkowników bibliotek w obsłudze komputera oraz korzystaniu z baz 
bibliografi cznych, w tym wersji Grateful Med. Do grupy obsługiwanych osób należą 
nie tylko zatrudnieni w jednym szpitalu pracownicy medyczni i pacjenci przebywa-
jący w nim na leczeniu, ale także mieszkańcy określonego środowiska, zaintereso-
wani wiedzą o zdrowiu.

Komputeryzacja w usługach bibliotek szpitalnych w latach dziewięćdziesiątych 
wyznaczyła nowe potrzeby, jak i zadania w zakresie kształcenia umiejętności wyszu-
kiwania informacji dla ogółu społeczeństwa z zakresu nauk medycznych i zdrowia.
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W dwudziestym pierwszym wieku standardy dla tego typu bibliotek specjalnych 
są przewodnikami określającymi metody zarządzania informacją z zakresu ochro-
ny zdrowia w oparciu o systemy organizacji opieki medycznej [Gluck et al. 2002, 
s. 485–472]. Są również rezultatem rozwoju bibliotekarstwa medycznego, obejmu-
jącego sposoby zarządzania informacją dla różnych potrzeb naukowych i zawodo-
wych zróżnicowanych grup odbiorców usług informacyjnych. W opracowanych 
standardach w 2002 roku bibliotekę umiejscowiono w planowaniu strategicznym 
opieki medycznej szpitala, programach kształcenia medycznego i ustawicznego spo-
łeczeństwa oraz edukacji zdrowotnej. Zawarto w nich podstawy organizacyjne w sy-
stemie zarządzania wiedzą w usługach medycznych. Sprecyzowano potrzebę ich 
fi nansowania, konieczność wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za plano-
wanie i sprawozdawczość działalności bibliotecznej. Pracownicy biblioteki powin-
ni posiadać wykształcenie wyższe i ukończone kursy bibliotekarskie akredytowa-
ne przez stowarzyszenie bibliotek medycznych. Sprecyzowano zakres obowiązków 
zawodowych i umiejętności bibliotekarzy. Zobowiązano pracowników bibliotek do 
stałego przeprowadzania badań użytkowników biblioteki szpitalnej w celu identyfi -
kacji potrzeb i analizy udostępniania materiałów bibliotecznych. Zaproponowano 
zastosowanie wielu technik badawczych: ankietę, wywiad, analizę pytań informa-
cyjnych i wypożyczeń, ocenę efektywności usług, planowanie strategiczne. Usta-
lono grupy użytkowników biblioteki szpitalnej, którzy mają prawo do korzystania 
z wszystkich jej zasobów oraz usług informacyjnych: pracownicy medyczni i ad-
ministracja szpitala, studenci medycyny i innych kierunków studiów dotyczących 
zdrowia publicznego, uczestniczący w programach kształcenia na podstawie odręb-
nych umów z uczelniami, pacjenci przebywający aktualnie na leczeniu szpitalnym 
i po jego zakończeniu oraz ich rodziny. Ze względu na określone kategorie grup 
społecznych można stwierdzić, że wyznaczono dla tego rodzaju bibliotek specjal-
nych funkcje zarówno biblioteki fachowej, jak i publicznej. 

Standardy z 2002 roku dla bibliotek szpitalnych obejmują zalecenia, aby w wyzna-
czonym procesie zarządzania wiedzą z zakresu OiPZdr. pomieszczenia lub budynek 
biblioteczny znajdowały się w centralnej lokalizacji na terenie szpitala. Powinny być 
połączone sieciami informatycznymi, lokalną i rozległą, a zasoby elektroniczne oraz 
materiały biblioteczne dostępne dla personelu medycznego bez względu na ustalony 
czas pracy biblioteki [Gluck et al. 2002, s. 469]. 

Funkcje informacyjne biblioteki szpitalnej mogą być najlepiej zrealizowane 
w lokalnym systemie organizacji wiedzy o zdrowiu, gdyż wymagają wielostronnego 
udostępniania dla kilku grup odbiorców o różnych potrzebach informacyjnych na 
podstawie skoordynowanych procesów doboru źródeł oraz nieograniczonego do-
stępu do informacji. 

Rozwiązania jednostronnego wykorzystania informacji przez personel medycz-
ny w celu podejmowania decyzji diagnostycznych czy terapeutycznych opisuje 
Elizabeth K. Killingworth w czasopiśmie Journal of Educational Media & Library 
Sciences [Killingworth 2000, s. 265–274]. W modelu zarządzania naukową informa-
cją medyczną, stosowanym w amerykańskich szpitalach na początku lat dziewięć-
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dziesiątych ubiegłego stulecia, bibliotekarze zostali włączeni do zespołów lekarskich. 
Jedynie dla nich przygotowywali zestawienia tematyczne zgodnie z ustalonymi pro-
fi lami wyszukiwawczymi [Killingworth 2000, s. 266]. Zajmowali się opracowaniami 
dokumentacyjnymi, pisali streszczenia z najnowszych publikacji naukowych. Ten 
sposób dostarczania informacji nie spełnił wszystkich oczekiwań odbiorców i wyka-
zał bariery w dostępie do najnowszego piśmiennictwa z nauk medycznych, znajdują-
cego się w zbiorach bibliotecznych akademickich lub szpitalnych. Większość z nich 
wymagała rejestracji do biblioteki, udostępniającej czasopisma elektroniczne i bazy 
bibliografi czne na podstawie umowy licencyjnej z wydawnictwem elektronicznym 
[Killingworth 2000, s. 273]. Przeszkody w wyszukiwaniu danych bibliografi cznych 
lub faktografi cznych zaczęły pojawiać się wraz z rozwojem nowych źródeł. Wystą-
piły większe potrzeby w kształceniu umiejętności samodzielnego posługiwania się 
technologią informacyjną. Włączenie bibliotekarzy do zespołów w oddziałach szpi-
tali nie zastąpiło zadań biblioteki szpitalnej, zarządzającej systemem organizacyj-
nym wiedzy z zakresu OiPZdr. 

Na początku dwudziestego pierwszego wieku na zmiany w standardach biblio-
tekarskich wpłynęły w decydującym stopniu czynniki techniczne. Potwierdza to 
opisany przykład zastosowania technologii PDA [Personal Digital Assistant] w bi-
bliotece szpitalnej, współpracującej z ośrodkiem informacji medycznej w amery-
kańskim uniwersytecie stanu Connecticut [Morgen 2003, s. 11–19]. Z indywidual-
nego udostępniania informacji korzystali lekarze opieki podstawowej i zatrudnieni 
w szpitalu. W celu umożliwienia im uzyskania potrzebnych danych w centrum sy-
stemu informacyjnego w bibliotece uniwersyteckiej, opracowano źródła informa-
cyjne dostosowane do rozpowszechniania za pośrednictwem PDA. Umieszczono 
je w specjalnej platformie PDA Resources Web http://library.uchc.edu/pda [Morgen 
2003, s. 16]. Początkowo udostępniano w ten sposób najbardziej potrzebne bazy 
danych o lekach i opracowania prac typu evidence-based oraz biuletyny informa-
cyjne biblioteki uniwersyteckiej. Wprowadzenie nowego sposobu udostępniania dla 
użytkownika indywidualnego zadecydowało o konieczności odpowiednich prze-
wodników edukacyjnych, aby ułatwić samodzielne wyszukiwanie. Umieszczono je 
w serwisach internetowych biblioteki, uniwersyteckiej i szpitalnej, wzorując się na 
podobnych przykładach tego typu poradników, np. Uniwersytetu Yale.

W obszarze bibliotekarstwa szpitalnego zauważyć można podobne formy eduka-
cji użytkowników biblioteki szpitalnej i publicznej. Posłużą dalej do wykazania nie-
których identycznych zadań. Najlepszym tego przykładem jest sieć bibliotek szpital-
nych, Kaleida Health w Buff alo w stanie Nowy York [Schwarz et al. 2002, s. 1–19]. 
Opracowany program edukacji zdrowotnej i umiejętności wyszukiwania informacji 
w internecie przez zespół bibliotekarzy ze szpitala Kaleida Health skierowano do 
starszych osób pochodzenia latynoskiego i afrykańskiego, mieszkających w Buff alo 
oraz w regionie Erie. Jego celem było nauczenie obsługi komputera, poznanie źródeł 
internetowych z zakresu wiedzy o zdrowiu, zawierających informacje sprawdzone 
pod względem wiarygodności oraz poprawności przekazu. Program był realizowa-
ny za pośrednictwem lokalnej sieci internetowej, w której udostępniano serwisy te-
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matyczne opracowane przez pracowników biblioteki szpitalnej. Dostęp do nich był 
również w bibliotece publicznej w Buff alo. W strukturze internetowego informato-
rium zamieszczono tematy z zakresu wiedzy o zdrowiu, z uwzględnieniem danych 
o zasięgu międzynarodowym i ograniczonym do Stanów Zjednoczonych oraz jedne-
go stanu Nowy York, okręgu Erie czy miasta Buff alo [Buff alo & Erie County Public 
Library. Reference Desk: Health & Medical, dok. elektr.]. Zastosowali układ działo-
wy zasobu internetowego informatorium, dostosowany do potrzeb użytkowników 
i wybrany pod względem wiarygodności danych. Znalazły się w nim zagadnienia, 
takie jak: medycyna tradycyjna, badania doświadczalne, portale z adresami instytu-
cji opieki medycznej i towarzystw medycznych (np. Medem – Medfusion Physician 
Network, Health on the Net Foundation), informatory dla osób niepełnosprawnych, 
katalog stron www czasopism medycznych (np. Healthfi nder Journal Link). Zakres 
wiedzy o zdrowiu został ustalony według propozycji zgłoszonych przez użytkowni-
ków tej biblioteki i dotyczących, np. leczenia nowotworów oraz skomplikowanych 
chorób rzadkich i najczęściej występujących schorzeń społecznych. W informato-
rium były również raporty statystyczne, przedstawiające stan zdrowia ludności re-
gionu Erie oraz stanu Nowy York (np. Erie County Monthly Epidemiology Reports). 

W opisanych przez Dianę Schwarz, dyrektor Kaleida Health Libraries, formach 
współpracy obu rodzajów bibliotek można zauważyć powiązania systemowe, re-
alizowane przede wszystkim w ramach kształcenia użytkowników sieci biblioteki 
publicznej i przeprowadzone w jej fi liach na terenie miasta przez pracowników bi-
blioteki szpitalnej, Kaleida Health [Schwarz et al. 2002, s. 2]. Kursy komputerowe 
i poznanie źródeł internetowych były realizowane w ramach czternastu warsztatów. 
Natomiast w prelekcjach na temat zdrowia osób starszych uczestniczyli lekarze spe-
cjaliści ze szpitala Kaleida Health. 

W organizacji opisanego lokalnego systemu informacji z OiPZdr. pracownicy 
biblioteki szpitalnej i publicznej byli inicjatorami społecznego programu edukacyj-
nego, promującego zdrowy styl życia i wiedzę o zdrowiu. Do udziału w nim zostali 
poproszeni przedstawiciele instytucji samorządowych i pozarządowych, zrzeszają-
cych różne grupy zawodowe lub narodowościowe, np. stowarzyszenie pielęgniarek, 
związek mieszkańców pochodzenia latynoskiego. Niezbędnym elementem promocji 
były wiadomości w lokalnym dzienniku, Buff alo News, stacji radiowej i telewizyjnej. 
Na zakończenie warsztatów informacyjnych przeprowadzono badania ankietowe 
wśród osiemdziesięciu sześciu uczestników kursów w wieku od sześćdziesięciu do 
powyżej osiemdziesięciu lat w celu sprawdzenia stopnia zainteresowania tematem 
szkolenia oraz poznania przez organizatora najskuteczniejszego kanału informacyj-
nego. Warto podkreślić, że najwięcej ankietowanych wskazało na ogłoszenia w bi-
bliotece w formie plakatów i słownych powiadomień przez bibliotekarzy. Na drugim 
miejscu ankietowani wymienili informacje w lokalnej prasie i radiu oraz telewizji. 
Podawali również inne miejsca, w których były pozostawione komunikaty o orga-
nizowanych w bibliotece publicznej kursach z zakresu informacji o zdrowiu, takie 
jak: centrum seniora, ośrodek pomocy społecznej, urząd miasta, tablica ogłoszeń 
w budynku mieszkalnym. 
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Opisany przykład przedstawia możliwości promowania biblioteki publicznej 
w środowisku lokalnym z jednoczesną realizacją procesu kształcenia w zakresie 
umiejętności informacyjnych z zakresu OiPZdr. Materiały informacyjne przeka-
zywane w trakcie zajęć zostały opracowane w celu nauczenia samodzielnej oceny 
informacji medycznej według czterech kryteriów prawidłowego odbioru:

1) rozpoznania wiarygodnego źródła przekazu danych pochodzącego z: agend rzą-
dowych, uczelni, bibliotek, szpitali, dobrze znanych organizacji medycznych, od 
lekarzy i innych pracowników medycznych,

2) zdobycia wiedzy o przyjęciu odpowiedniej reakcji na reklamy produktów „leczą-
cych wszystkie schorzenia”,

3) poznania zwrotów stosowanych najczęściej w reklamie leków: „naukowy prze-
łom”, „cudowny składnik”, „środki pochodzenia roślinnego”, „starodawny lek”, 
„cudowne wyleczenie”,

4) uznania opinii lekarza, farmaceuty lub „dobrze znanego stowarzyszenia medycz-
nego” [Schwarz et al. 2002, s. 16].

Pomyślność w realizacji wspólnej działalności biblioteki szpitalnej i publicz-
nej należy dostrzec w lokalnym systemie informacji, w którym osiągnięto szersze 
możliwości w podstawowych usługach bibliotecznych oraz kursach edukacyjnych. 
Dobrym przykładem może być włączenie pięciu bibliotek szpitalnych, tworzących 
zespół Kaleida Health, do lokalnej sieci informatycznej HUBNET [Hospitals and 
University at Buff alo Library Resource Network], łączącej uniwersytecki wydział 
medyczny ze szpitalami. Umożliwiło to szersze udostępnianie informacji bibliogra-
fi cznej pracownikom szpitala i studentom z baz Medline, CINAHL, CancerLit, nie 
tylko w bibliotece akademickiej [Schwarz et al. 2002, s. 4]. 

Więzi organizacyjne w ramach jednego systemu dały większe możliwości bi-
bliotece publicznej w dostosowaniu źródeł informacyjnych do potrzeb ogółu spo-
łeczeństwa, wykorzystaniu zasobów sieciowych biblioteki medycznej Uniwersytetu 
w Buff alo oraz szpitalnej.

Wzorując się na opisanej działalności dwóch amerykańskich bibliotek, Buff alo & 
Erie County Public Library i szpitala Kaleida Health, należy pozytywnie podkreślić 
rozwiązania systemowe, w których stosuje się wzajemne uzupełnianie się instytucji 
we wspólnym obszarze informacyjno-edukacyjnym. 

Zastosowanie źródeł informacyjnych z nauk medycznych, opracowanie stan-
dardów organizacyjnych polegających na ujednoliceniu procesów bibliotecznych 
w bibliotekach szpitalnych wyznacza nowe pole badawcze dotyczące bibliotekarstwa 
szpitalnego. Odrębność zagadnień w zarządzaniu tego typu bibliotekami specjalny-
mi potwierdzona jest standaryzacją ich organizacji, a także profi lem tematycznym 
czasopism profesjonalnych, takich jak: Medical Reference Services Quaterly, Health 
Care on the Internet, Journal of Hospital Librarianship. Przestrzeń informacyjna 
bibliotekarstwa szpitalnego została utworzona w wyniku komunikacji zawodowej bi-
bliotekarzy za pośrednictwem czasopisma Medical Reference Services Quaterly. Jest 
ono wydawane od 1981 roku. Autorami artykułów są najczęściej bibliotekarze, pi-
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szący m.in. o najnowszych rozwiązaniach w organizacji usług informacyjnych z za-
kresu ochrony zdrowia. Tego rodzaju publikacje przyczyniają się do standaryzacji 
drogą opisu praktyki bibliotecznej.

Powodem powstania w 1996 roku czasopisma Health Care on the Internet był dy-
namiczny rozwój internetowych zasobów medycznych w latach dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku i potrzeba uporządkowania wiedzy o nowych źródłach, a przede 
wszystkim kontroli nad oceną ich jakości. Wydanie pierwszego zeszytu wydawni-
ctwa periodycznego pt. Journal of Hospital Librarianship w 2001 roku stanowi po-
twierdzenie wyodrębnienia się szczegółowej problematyki w zarządzaniu bibliote-
kami w instytucjach opieki zdrowotnej. Opisana działalność narodowej biblioteki 
medycznej, stowarzyszenia bibliotek medycznych, bibliotek szpitalnych w Stanach 
Zjednoczonych i Kanadzie udowadnia tezę dotyczącą rozwoju międzynarodowej 
przestrzeni informacyjnej w obszarze OiPZdr. W bibliotekarstwie europejskim: 
francuskim, angielskim, niemieckim i polskim biblioteki szpitalne wiążą się z two-
rzeniem księgozbiorów dla chorych. 

We Francji pierwsze czytelnie dla osób przebywających na leczeniu w szpitalach 
były zakładane już w siedemnastym stuleciu [Guerin 2000, dok. elektr.]. W usta-
wodawstwie francuskim dopiero w dwudziestym stuleciu, w latach 1947–1948, zo-
stały ogłoszone przez Ministerstwo Zdrowia Publicznego pierwsze rozporządzenia 
w sprawie obowiązku zakładania bibliotek w szpitalach uniwersyteckich i sanato-
riach. Postulowano w nich włączenie czytelnictwa książek do procesu psychotera-
pii i rehabilitacji. W organizowaniu odpowiednich księgozbiorów z przeznacze-
niem do biblioterapii uczestniczą biblioteki publiczne. Brakuje umocnienia tego 
obowiązku odpowiednimi rozporządzeniami prawnymi lub standardami [Guerin 
2000, dok. elektr.].

W polskim bibliotekarstwie tego typu podstawę prawną tworzyły wytyczne mi-
nistrów zdrowia i opieki społecznej oraz kultury i sztuki z dnia 18 maja 1976 roku, 
„w sprawie usprawnienia działalności bibliotek w zakładach resortu zdrowia i opie-
ki społecznej sprawującej opiekę stacjonarną” [Kozakiewicz, Brzózka 1984, s. 90]. 
Obowiązek zakładania fi lii dla pacjentów w szpitalach należy nadal do organizato-
rów sieci bibliotek publicznych. Metody praktyki bibliotekarskiej, zasady doboru 
książek i ich typologia dla potrzeb biblioterapii w poradniku opracowanym przez 
Wandę Kozakiewicz i Bożenę Brzózkę normowały podstawy zakładania polskich 
bibliotek szpitalnych w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku [Kozakiewicz, 
Brzózka 1984, 90 s.]. Autorki stwierdziły już wtedy, że niewystarczające były rozpo-
rządzenia prawne dotyczące bibliotek szpitalnych. Współcześnie brak jest również 
uwzględnienia tego typu instytucji społecznych w narodowych programach ochro-
ny zdrowia w Polsce.

***
Międzynarodowy obszar bibliotekarstwa medycznego charakteryzuje proces zarzą-
dzania informacją o zdrowiu, ujęty w standardach, dostosowaniu organizacji pracy 
bibliotekarskiej do rozwijających się form przekazu informacji. 
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Standardy bibliotekarstwa szpitalnego stale są aktualizowane i dostosowywane 
do nowych potrzeb różnych grup użytkowników. Uwzględnia się w nich bieżące 
problemy, takie jak: czynniki ekonomiczne w profi laktyce zdrowia, edukację pa-
cjentów. 

Włączenie bibliotek szpitalnych do regionalnych systemów bibliotecznych 
umożliwiło im dostosowanie się do stale rozwijającej się technologii informacyjnej 
w takim stopniu, jak innym instytucjom z nimi połączonym.

Cechą międzynarodowego obszaru OiPZdr. jest utworzenie dostępu do zasobów 
informacyjnych przez biblioteki. Uczestniczą one we wzajemnych inicjatywach nie 
tylko na kontynencie Ameryki Północnej, ale podobne oddziaływanie można zaob-
serwować w Europie. Charakterystyka europejskiego systemu informacji, z wyka-
zaniem elementów międzynarodowej sfery oddziaływania w tworzeniu pragmatyki 
bibliotekarskiej, służy rozważaniom w rozdziale piątym. 
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ROZDZIAŁ 5

SPECYFIKA EUROPEJSKIEJ SIECI INFORMACYJNEJ

Czasopisma poświęcone problematyce bibliotekarstwa medycznego przekazują or-
ganizacyjne osiągnięcia wynikające w dużym stopniu z międzynarodowej lub krajo-
wej współpracy środowisk bibliotekarskich. 

Znaczący udział w tworzeniu tego rodzaju obszaru wiedzy w Europie miało cza-
sopismo Health Information and Libraries Journal, wydawane przez wydawnictwo 
Wiley-Blackwell od 1984 roku, początkowo jako Health Library Review [Wiley-
-Blackwell, dok. elektr.]. Wydawca udostępnia pełnotekstowe zasoby w internecie 
w ramach międzynarodowego programu fi nansowania czasopism medycznych 
przez Światową Organizację Zdrowia [WHO. HINARI Access to Research Initiati-
ve, dok. elektr.]. 

W dwudziestym wieku wymiana dokumentów bibliotecznych oraz wypoży-
czenia międzybiblioteczne dały początek międzynarodowej i krajowej synergii 
wszystkim rodzajom bibliotek. Współcześnie tradycyjnie opracowywane centralne 
katalogi zostały zastąpione przez bazy danych oraz zasoby cyfrowe, niejednokrot-
nie wspólnie tworzone i udostępniane w globalnej sieci internetowej. Powstające 
w dwudziestym wieku obszary informacyjne wyznaczają kierunek ogólnoświato-
wych powiązań. Zostaną opisane na przykładach w niniejszym rozdziale ze szcze-
gólnym uwzględnieniem:

5.1.  Europejskiego Stowarzyszenia ds. Informacji Medycznej i Bibliotek 
– EAHIL

5.2.  Krajowych systemów informacyjnych
5.3.  Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie i polskiej sieci bibliotek me-

dycznych
5.4.  Polskiego internetu medycznego.

Wzorce i źródła, które tworzą środowiska bibliotekarskie w ramach współpracy, 
są również w Europie przyczyną uformowania się przestrzeni informacyjnej w ob-
szarze OiPZdr. Celem podjętej analizy w niniejszym rozdziale jest określenie jej 
cech, wynikających ze standaryzacji procesów bibliotecznych.

Pośrednictwo nowych mediów kształtuje procesy komunikacji społecznej, bi-
bliotekarstwa, informacji naukowej i komunikacji społecznej. Podobne stanowisko 
reprezentują autorzy raportu, oceniający w 2007 roku standardy amerykańskich bi-
bliotek szpitalnych [Bandy et al. 2008 s. 162–169]. Zastosowanie technologii opartej 
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na wiedzy tworzy nieograniczoną przestrzeń w zakresie: 1) opieki zdrowotnej i po-
prawy bezpieczeństwa leczenia, 2) kształcenia informacyjnego pacjentów i pracow-
ników medycznych oraz instytucji opieki zdrowotnej.

Z kolei autorki przeglądu systematycznego, Eileen Abels, Keith Cogdill i Lisl 
Zach, określiły perspektywicznie obszary współdziałania bibliotek wydziałów me-
dycznych z bibliotekami szpitalnymi w Stanach Zjednoczonych na podstawie stan-
dardów wyznaczonych przez Amerykańskie Stowarzyszenie Bibliotek Medycznych 
[Abels, Cogdill, Zach 2002, s. 276–284]. Zwróciły uwagę na systematyczny ich roz-
wój, począwszy od lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, podkreślając, że były 
to pierwsze formy benchmarkingu w bibliotekarstwie medycznym. Dotyczyły one 
spraw występujących we wszystkich typach bibliotek i obejmowały: fi nansowanie 
działalności bibliotecznej, zarządzanie w udostępnianiu zbiorów i informacji, rea-
lizację potrzeb użytkowników odpowiednio dostosowaną do czasu, jakości usług 
oraz edukację informacyjną. 

Zrealizowana przeze mnie analiza piśmiennictwa wykazała funkcjonowanie 
międzynarodowej przestrzeni wpływów w dziedzinie OiPZdr. Uczestniczą w niej 
biblioteki i bibliotekarze zrzeszeni w European Association for Health Information 
and Libraries – EAHIL (Europejskie Stowarzyszenie ds. Informacji Medycznej i Bi-
bliotek), przyczyniając się do powstania podobnych i również odrębnych wyróżni-
ków obszaru bibliotekarstwa medycznego w Europie1. 

W kolejnych fragmentach tego rozdziału scharakteryzuję współpracę środowisk 
bibliotekarskich w ramach stowarzyszenia oraz organizację krajowych systemów in-
formacyjnych w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Polsce, aby udowodnić powiązania, 
które łączą się w harmonijną całość ogólnoświatowego systemu z zakresu ochrony 
zdrowia.

5.1. Europejskie Stowarzyszenie ds. Informacji Medycznej 
i Bibliotek – EAHIL

Formami komunikacji, przyczyniającymi się do przekazu jednakowych norm i war-
tości w etyce zawodowej dla bibliotek specjalnych z zakresu ochrony zdrowia w Eu-
ropie, ale także na świecie są: czasopisma zawodowe wydawane w wersji drukowanej 
i elektronicznej (Newsletter EAHIL. Journal of the European Association for Health 
Information and Libraries) oraz portal EAHIL.net, a przede wszystkim kongresy, 
konferencje i warsztaty. 

W 2007 roku jubileusz europejskiego stowarzyszenia bibliotek obchodzono 
w Krakowie w ramach zorganizowanych warsztatów EAHIL Workshop ’07 (12–15 
września 2007) [List of EAHIL Conferences and Workshops, 2007, s. 32–33]. 

Były one okazją do przypomnienia najważniejszych faktów wyznaczających 
międzynarodowy obszar praktyki bibliotecznej i informacyjnej, który rozpoczął się 

1  Stosuje się skrót EAHIL.
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od zorganizowania pierwszego kongresu bibliotekarstwa medycznego w Londynie 
w dniach 20–26 lipca 1953 roku [Prime 1953, s. 338–340]. Przedstawiciele bibliotek 
naukowych wydziałów medycznych i towarzystw lekarskich z trzydziestu sześciu 
krajów europejskich i Stanów Zjednoczonych wyrazili nie tylko konieczność wspól-
nego określenia metod organizacji bibliotek medycznych po zakończeniu drugiej 
wojny światowej, ale przede wszystkim potrzebę pomocy dla nich w krajach, które 
poniosły najwięcej strat wojennych. 

Z perspektywy minionego czasu okazało się, że wystąpienie Eileen R. 
Cunningham (1894–1965), profesor bibliotekoznawstwa w Uniwersytecie Vander-
bilt i przewodniczącej Komitetu Współpracy Międzynarodowej w amerykańskim 
Stowarzyszeniu Bibliotek Medycznych (ALA), było inspiracją do podjęcia wspól-
nych inicjatyw w europejskim bibliotekarstwie medycznym [Prime 1953, s. 33–34]. 

W pierwszym etapie tworzenia ogólnoświatowej przestrzeni bibliotekarstwa me-
dycznego miały udział organizacje międzynarodowe (UNESCO, WHO) i fi nansowe 
(Fundacja Rockefellera, Fundusz stypendialny Fulbrighta). Można przypuszczać, że 
dyskusja wywołana referatem Cunningham i jej stanowisko na temat przyszłościo-
wego udziału stowarzyszeń bibliotek specjalnych wpłynęły na realizację rozwiązań 
systemowych w dostępie do zasobów informacyjnych z zakresu ochrony zdrowia 
w poszczególnych krajach. Potwierdzenie tego stanowiska przedstawiają tematy ko-
lejnych międzynarodowych kongresów bibliotekarstwa medycznego w Amsterdamie 
(1969), Belgradzie (1980) i Tokio (1985) [Wood-Lamont 2007, s. 2–6].

Próby ustalenia podstaw organizacyjnych zrzeszenia środowisk bibliotekarskich 
na kontynencie europejskim miały miejsce w latach osiemdziesiątych, podczas czwar-
tego kongresu w Belgradzie (4th International Congress on Medical Librarianship, 
Health Information for a Developing World, 2–5 September 1980) [Report 1981, 
s. 263–267]. Okazuje się, że pierwsze plany krajowych systemów informacji z ochrony 
zdrowia były tam dyskutowane. Utworzono wspólne podstawy organizacyjne, usta-
lając cztery obszary bibliotekarstwa medycznego. Wyznaczyły one przede wszyst-
kim potrzebę współuczestnictwa: 1) międzynarodowych organizacji i fundacji, 2) 
międzynarodowych stowarzyszeń zawodowych, 3) krajowych instytucji rządowych, 
4) stowarzyszeń bibliotekarskich i sieci informacyjnych [Report 1981, s. 263]. 

Podczas belgradzkiego kongresu zostały wyraźnie sprecyzowane zasady stowa-
rzyszania się bibliotek medycznych na świecie. Spowodowały, że konieczne okazało 
się powołanie EAHIL-u.

W kolejnym, piątym międzynarodowym kongresie bibliotekarstwa medycznego 
w Tokio w dniach od 30 września do 4 października 1985 roku (5th International 
Congress on Medical Librarianship, Medical Libraries – One World: Resources, Coo-
peration, Services, 30 September–4 October 1985) uczestniczyło 567 bibliotekarzy 
z 24 krajów europejskich [Self 1986, s. 265]. Powstał wówczas komitet organizacyjny 
i programowy z udziałem Ursuli Hausen z biblioteki WHO w Genewie, Christine 
Deschamps – Uniwersytetu w Paryżu i Marca Walckiersa – Uniwersytetu de Louvain 
w Brukseli. Uczestnicy tego nieformalnego spotkania w Tokio powołali Europejską 
Grupę Bibliotek Medycznych [Forrest et al. 1987, s. 43]. Zdecydowano wtedy o zor-
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ganizowaniu pierwszej europejskiej konferencji bibliotek medycznych w 1986 roku 
w Brukseli, w dniach 22–25 października [Wood-Lamont 2007, s. 3]. We wstępnym 
programie założycielskim stowarzyszenia należy zauważyć kilka istotnych punktów, 
które wpłynęły na obecny system międzynarodowej wymiany informacji naukowej, 
powstanie forum komunikacji zawodowej, a także projektu połączenia bibliotek 
w Europie siecią łączy telekomunikacyjnych. 

Współudział Europejskiego Biura Światowej Organizacji Zdrowia oraz Komisji 
Wspólnoty Europejskiej przyczynił się do fi nansowania konferencji i uwzględnienia 
bibliotek medycznych w realizacji programów promowania zdrowia, m.in. progra-
mu WHO Zdrowie dla Wszystkich (Health for All) [Forrest et al. 1987, s. 44]. 

Po raz pierwszy przedstawiono, perspektywiczne wówczas, plany stworzenia in-
frastruktury informacyjnej Wspólnoty Krajów Europejskich zawarte w rozporzą-
dzeniu ogólnym komisji ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów (Directorate 
CEC/DD – XIII) [Forrest et al. 1987, s. 44; European Commission, Directorate-Ge-
neral XIII 1997, dok.elektr.]. Etapy realizacji programu DGXIII przypadają na lata 
1984–1988. Przeprowadzono ocenę dotychczasowych rozwiązań organizacyjnych, 
m.in. krajowych i międzynarodowych systemów wypożyczeń, informacji z zakresu 
biotechnologii, elektronicznego publikowania oraz współpracy bibliotek. Programy 
promujące biblioteki w pierwszych rozwiązaniach telekomunikacyjnych w Euro-
pie przedstawili na konferencji: Beryl Ruff , dyrektor biblioteki WHO w Genewie, 
i Anne Parrical z Bibliothèque universitaire de médecine w (Lausanne) Lozannie 
(Szwajcaria) [Wood-Lamont 2007, s. 3]. 

Podobne stanowisko reprezentowała Anne Parrical, wyznaczając futurystyczną 
wówczas wizję połączenia bibliotek europejskich wspólną technologią informa-
cyjną. Określiła uwarunkowania urzeczywistnienia tej idei, wynikające z potrzeby 
kształcenia odpowiednio przygotowanych specjalistów, rozwoju wspólnych kolekcji 
i wspólnie realizowanych usług bibliotecznych [Wood-Lamont 2007, s. 4]. Uchwała 
uczestników konferencji w sprawie powołania Europejskiego Stowarzyszenia Bi-
bliotek Medycznych została zrealizowana w niecały rok później. W dniu 18 sierpnia 
1987 roku w Brighton (Wielka Brytania) w ramach 57. konferencji IFLA zatwierdzo-
no nowe stowarzyszenie bibliotekarskie, strukturę zarządu oraz statut określający 
roczną jego kadencję [Wood-Lamont 2007, s. 5]. Pierwszym przewodniczącym był 
w latach 1987–1988 Marc Walkiers. W następnych latach tę funkcję pełnili kolejno: 
Valentina Comba (1988–1989), Ursula Hausen (1989–1990), Monique C. Cleland 
(1991–1992), Tony McSean (1993–1994 i 2001–2002), Elisabeth Husem (1995–1996 
i 1997–1998), Arne Jakobsson (2003–2004 i 2005–2006), Suzanne Bakker (2007–
2008 i od 2009–2011), Peter Morgan (2011–2012) [List of EAHIL Presidents 2007, 
s. 23–24; EAHIL, dok. elektr.]. 

Na konferencji w Brighton zdecydowano o wytypowaniu czterech głównych kie-
runków działalności stowarzyszenia:

1)  informacyjnej dla bibliotekarzy o osiągnięciach bibliotek medycznych w Europie 
w formie konferencji, szkoleń z uwzględnieniem nowych rozwiązań technolo-
gicznych i w wersji wielojęzykowej,
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2)  promującej współpracę bibliotekarzy,
3)  reprezentującej potrzeby środowisk bibliotekarskich na europejskim forum wy-

dawców, księgarzy i innych grup zawodowych współpracujących z bibliotekami,
4)  promującej naukowe, ekonomiczne, społeczne i kulturalne funkcje bibliotek 

[Wood-Lamont 2007, s. 4].

W dwudziestym wieku ukształtował się europejski obszar bibliotekarstwa me-
dycznego. W polskim piśmiennictwie Anna Uryga, dyrektor Biblioteki Medycznej 
Collegium Medium UJ, w przeglądzie stowarzyszeń bibliotekarskich na świecie 
zwróciła uwagę na znaczący czynnik współpracy środowisk bibliotekarskich, po-
legający na wspólnym tworzeniu jednolitej metodologii w praktyce i teorii w bada-
niach bibliotekoznawczych:

Potrzebna jest zdolność do rozwinięcia silnych bodźców do współpracy, która stworzy śro-
dowisko, gdzie poszczególne komórki stwierdzą, że będzie się im lepiej powodziło, gdy 
będą współpracować, niż gdyby działały na własną rękę. Jeżeli nie będziemy otwarci na 
rzeczywistą współpracę i wprowadzanie zmian w swoim otoczeniu – zostaniemy w tyle 
[Uryga 2000, dok. elektr.]. 

Czynnikiem decydującym o podjęciu wspólnych inicjatyw jest przede wszyst-
kim zmiana w postępowaniu organizacyjnym, prowadząca do likwidacji barier geo-
grafi cznych i przyjęcia paradygmatu wspólnego działania.

Ustalona przez EAHIL międzynarodowa strategia wymiany doświadczeń w for-
mie konferencji, warsztatów i kongresów obrazuje szeroki zasięg oddziaływania. 
Przyczynia się do uczestniczenia w nich bibliotekarzy, reprezentujących w większo-
ści kraje, w których odbywają się poszczególne spotkania.

Konferencje i warsztaty, organizowane na zmianę co dwa lata, pokazują aktualne 
problemy badawcze lub metody organizacyjne sprawdzone pod względem uzyska-
nych korzyści i zasługujące na szersze zastosowanie w bibliotekach medycznych na 
świecie. Kongresy odbywają się co pięć lat i wyznaczają najnowsze kierunki rozwojo-
we w bibliotekarstwie medycznym. Podejmowane tematy, począwszy od pierwszego 
światowego kongresu bibliotek medycznych w Londynie aż do ostatniego, w 2009 
roku w Brisbane w Australii (10th International Congress on Medical Librarians-
hip, Positioning the Profession, 31 August–4 September 2009), przedstawiają zmiany 
w praktyce bibliotek na całym świecie oraz ich zróżnicowany stan organizacyjny 
[Pizer 1985; 2006 s. 1; Todd, Kruesi 2009, dok. elektr.].

Biblioteki_2.indd   147Biblioteki_2.indd   147 2012-11-26   12:39:512012-11-26   12:39:51



Tab. 23. Kongresy bibliotekarstwa medycznego w latach 1953–2009

Data i miejsce Kongresy/tytuły Problemy

20–25.07.1953
Londyn, 
Wielka Brytania

1st ICML  • stan bibliotek medycznych w Europie 
po zakończeniu drugiej wojny światowej

 • historia medycyny i bibliotek
 • systemy klasyfi kacji piśmiennictwa z nauk 

medycznych
 • ujednolicenie opisu bibliografi cznego
 • organizacja centralnych zasobów bibliotecznych
 • przygotowanie zawodowe 
 • współpraca międzynarodowa

16–22.06.1963
Waszyngton, 
Stany Zjednoczone

2nd ICML  • projekt automatyzacji bibliografi i Index Medicus
 • wypożyczenia międzybiblioteczne krajowe 

i międzynarodowe
 • historia bibliotekarstwa medycznego
 • zarządzanie w bibliotekach medycznych
 • zróżnicowany stan organizacyjny bibliotek 

na świecie 

5–9.05.1969
Amsterdam, Holandia

3rd ICML,
World progress in
medical libra-
rianship

 • rozwój krajowych i regionalnych systemów 
biblioteczno-informacyjnych

 • kontynuacja organizacji współpracy bibliotek
 • pomoc dla bibliotek w krajach Ameryki Łacińskiej, 

Afryki i Azji

2–5.09.1980
Belgrad, 
(dawna Jugosławia)

4th ICML,
Health information 
in for
a developing world

 • bibliotekarstwo medyczne w krajach rozwijających 
się

 • sprawozdanie z działalności sekcji z nauk 
przyrodniczych i medycznych IFLA

 • program dla bibliotek Światowej Organizacji 
Zdrowia

 • propozycja terminu bibliotekarstwo z zakresu 
ochrony zdrowia (ang. Health sciences librarianship)

30.09.–4.10.1985
Tokio, Japonia

5th ICML,
Medical libraries-
one world: reso-
urces,
cooperation

 • bariery geografi czne, językowe i polityczne
w dostępie do informacji z nauk medycznych 

 • komputeryzacja bibliotek i projekt sieci 
bibliotecznych, np. IAIMS

 • doskonalenie systemu bibliografi cznego 
MEDLARS III 

 • ocena jakości informacji w bazie bibliografi cznej 
Medline 

 • szkolenie informacyjne różnych grup zawodowych 
 • udział bibliotek publicznych w udostępnianiu 

informacji z zakresu zdrowia i promowania
zdrowego stylu życia 

24–28.09. 1990
New Delhi, Indie

6th ICML,
Medical libraries – 
keys to
health information 

 • bariery w dostępie do piśmiennictwa z nauk 
medycznych w krajach Azji, Ameryki Łacińskiej, 
Afryki 

 • konfrontacja problemów organizacyjnych 
i fi nansowych bibliotek w krajach Trzeciego Świata

 • baza bibliografi czna piśmiennictwa krajów 
Ameryki Łacińskiej BIREME
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Data i miejsce Kongresy/tytuły Problemy

10–12.05.1995
Waszyngton, 
Stany Zjednoczone

7th ICML,
Health informa-
tion for
the global village

 • pomiary wykorzystania informacji w opiece
zdrowotnej

 • edukacja informacyjna pacjentów 
 • rola organizacji rządowych w dostępie

do informacji o zdrowiu
 • standardy usług informacyjnych z zakresu opieki 

zdrowotnej 
 • zmiany terminologiczne: informacja o zdrowiu 

zamiast biblioteki medyczne

2–5.07.2000
Londyn, 
Wielka Brytania

8th ICML,
Converge on 
London

 • zmiany w zawodzie bibliotekarza jako 
pracownika informacji

 • nowe źródła informacyjne: biblioteki 
elektroniczne 

 • udział bibliotekarzy w opracowaniu 
oceniającym piśmiennictwo medyczne typu 
evidence-based

 • edukacja użytkowników bibliotek medycznych 
i szpitalnych

 • standardy oceny jakości informacji o zdrowiu 
w zasobach cyfrowych 

 • informacja o zdrowiu w mediach (radio, 
telewizja)

20–23.09. 2005
Salvador, 
Bahia, Brazylia

9th World Con-
gress on Health 
Information and 
Libraries,
Commitment to 
equity

 • udział bibliotek w promowaniu zdrowego stylu 
życia

 • organizacja i współpraca bibliotek w ramach Open 
Access

 • biblioteki wirtualne
 • evidence-based z medycyny klinicznej

i bibliotekarstwa
 • społeczeństwo informacyjne i grupy wirtualnych 

społeczności
 • prezentacja biblioteki wirtualnej Global Health 

Library opracowywanej przez WHO
 • biblioteka wirtualna krajów Ameryki Łacińskiej 

BIREME

31.08.–4.09.2009
Brisbane, Australia

10th ICML,
Positioning the 
profession

 • powiązania interdyscyplinarne informatyki
medycznej i informacji o zdrowiu 

 • informacja dla odbiorców usług medycznych
 • udział bibliotek w programach zdrowia 

publicznego
 • rodzaje evidence-based 
 • kompetencje zawodowe bibliotekarza 

klinicznego

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Pizer (1985 i 2006, dok. elektr.). Th e International Congress 
on Medical Librarianship: thirty years of evolutionary change, IFLA Journal, Vol. 11, No. 2; Todd, Kruesi 
(2009 dok. elektr.). Th e International Congress on Medical Librarianship (ICML) a history of cooperative 
worldwide medical librarianship developments; 8th International Congress on Medical Librarianship. 
Th e scientifi c programme. London 2000, 20 s.; 9th ICML 20 23.09.2005. [dok. elektr.] http://www.icml9.
org; 10th ICML 31.08–4.09.2009 http://www.icml2009.com.
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W programach kongresów można zauważyć wspólne i podobne procesy biblio-
teczne. Początkowo było potrzebne wprowadzenie jednakowych zasad ujednolico-
nego opisu dokumentów drukowanych w bibliografi ach i katalogach oraz charak-
terystyki treściowej księgozbiorów. Bariery w dostępie do informacji, występujące 
w krajach Afryki, Azji przedstawiają zróżnicowany stan rozwoju bibliotek na świecie. 
Kierunki perspektywicznego rozwoju współczesnego międzynarodowego bibliote-
karstwa medycznego w dwudziestym pierwszym wieku znalazły się w problematyce 
ósmego kongresu w Londynie w 2000 roku [8th International Congress on Medi-
cal Librarianship. Th e scientifi c programme. London 2000, 20 s.]. Zaawansowana 
komputeryzacja procesów bibliotecznych umożliwiła stosowanie techniki cyfrowej. 
Pojawiają się nowe źródła informacyjne, biblioteki elektroniczne i wirtualne. Tema-
tami określającymi rozszerzenie kompetencji zawodowych pracowników bibliotek 
medycznych i szpitalnych są: metodologia evidence-based, standardy oceny jakości 
informacji z ochrony zdrowia w zasobach sieciowych. Potrzeba zdobycia nowych 
umiejętności wynika z najczęściej podejmowanego zagadnienia, przygotowania za-
wodowego bibliotekarzy oraz uwzględnienia w usługach bibliotecznych wszystkich 
grup odbiorców z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia. 

Kompetencje zawodowe bibliotekarza klinicznego ponownie dyskutowano na 
ostatnim kongresie w Brisbane [10th ICML 31.08–4.09.2009, dok. elektr.]. O udziale 
pracownika biblioteki medycznej lub szpitalnej w procesie badawczym lub klinicz-
nym, diagnostycznym napisało już wcześniej wielu bibliotekarzy, m.in. Gertrude H. 
Lamb, Carolyn Lipscomb [Lamb et al. 1975, s. 77–86; Lipscomb 2000, s. 393–395]. 
Temat ten został uwzględniony w programie kongresu bibliotekarstwa medycznego 
w Londynie [np. Brice et al. 2000, s. 11]. W polskiej literaturze z zakresu biblio-
tekoznawstwa artykuł Barbary Rosińskiej w czasopiśmie elektronicznym EBIB jest 
odniesieniem do tego typu zadań, jakie powinien wykonywać bibliotekarz kliniczny 
[Rosińska 2007, dok. elektr.].

W programie przygotowania pracowników bibliotek medycznych do wielu nie 
tylko bibliotecznych obowiązków powinno się znaleźć rozpoznanie potrzeb pra-
cowników medycznych i pacjentów, dostarczenie im odpowiednio dostosowanej 
informacji do zastosowania w procesie terapeutycznym lub badawczym [Lamb et al. 
1975, s. 77]2. Zwłaszcza w zakresie metodologii evidence-based współudział biblio-
tekarza klinicznego polega na doborze źródeł informacyjnych i dostarczeniu zesta-

2  Gertrude H. Lamb – associate professor w University of Missouri-Kansas City, dyrektor Health 
Science Libraries w Hartford Hospital (sieci bibliotecznej w szpitalu Hartford w amerykańskim 
stanie Connecticut); zastosowała termin bibliotekarstwo kliniczne, oznaczający system informacyjny, 
w którym bibliotekarze dostarczają danych potrzebnych przy podejmowaniu decyzji przez lekarzy; 
praca doktorska z zakresu informacji naukowej w 1971 roku w Case Western Reserve University (Stany 
Zjednoczone) pt. Th e coincidence of quality and quantity in the literature of mathematics (Zgodność 
jakości z ilością publikacji z matematyki), zastosowała w niej analizę cytowań artykułów w czasopismach 
naukowych z matematyki na podstawie prawa Bradforda. Pełniła funkcję prezydenta MLA w latach 
1980–1981. Otrzymała nagrodę im. Marcii Cocker Noyes w 1988 r. (Na podstawie: Roach, Agnes 
A. (1980). Gertrude H. Lamb, Ph.D. President, Medical Library Association 1980/81. Bulletin of the 
Medical Library Association, Vol. 68, No. 3, s. 300–302).
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wień bibliografi cznych oraz analizy dokumentacyjnej treści. Oprócz rozszerzenia 
kompetencji zawodowych bibliotekarzy w dwudziestym pierwszym wieku globalną 
przestrzeń informacyjną tworzy technologia Web 2.0. Wymaga szczególnie jednako-
wych standardów kształcenia oraz reguł etycznych w ramach sieciowej komunikacji 
zawodowej, naukowej i publicznej. W kodeksie etyki członków EAHIL-u w 2002 
roku zostały sformułowane podstawowe określenia, wyznaczające uwarunkowa-
nia etyczne w realizacji zadań społecznych i zawodowych pracowników bibliotek 
wszystkich typów z zakresu ochrony zdrowia [EAHIL. Code of Ethics for EAHIL 
Members, dok. elektr.]. Na tej podstawie bibliotekarze medyczni (ang. Health scien-
ces librarians) tworzą grupę zawodową. Obowiązki służbowe polegają na realizacji 
usług informacyjnych dla pracowników, studentów, naukowców z dziedziny nauk 
medycznych oraz dla ogółu społeczeństwa. 

W kodeksie są stosowane terminy charakteryzujące sposób postępowania wo-
bec użytkowników bibliotek medycznych, konsumentów (ang. Customers) – osób 
poszukujących informacji z zakresu ochrony zdrowia, lekarzy specjalistów i in-
nych grup personelu medycznego, odbiorców informacji o zdrowiu (ang. Health 
information consumers). Zasady poufności powinny być wartością gwarantującą 
im najlepszy dostęp do zasobów informacyjnych. Kryteria oceny pracy biblioteka-
rzy i ich kompetencje zawodowe są ustalane na podstawie akredytacji udzielanej 
przez EAHIL osobom, które pracują w bibliotekach medycznych [Salmi et al. 2004, 
s. 7–9]. 

Reguły przyznawania rekomendacji dotyczą pracowników zatrudnionych w bi-
bliotekach medycznych co najmniej pięć lat, którzy uzyskali: wykształcenie wyższe ze 
stopniem (Master’s Degree) lub licencjata (Bachelor’s Degree) studiów uniwersytec-
kich lub innych uczelni oraz uczestniczyły w szkoleniach organizowanych przez 
EAHIL w trakcie międzynarodowych warsztatów czy konferencji [Salmi et  al. 
2004, s. 7].

Zespół ds. akredytacji tego stowarzyszenia ustalił rodzaje bibliotek realizujących 
usługi z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

 • akademickie ogólne,
 • uczelni medycznych,
 • szkół pielęgniarskich,
 • fi rm farmaceutycznych i aptek
 • instytutów naukowo-badawczych z nauk medycznych, pielęgniarstwa oraz nauk 

pokrewnych,
 • organizacji zdrowia publicznego, 
 • organizacji lub grup pacjentów [Salmi et al. 2004, s. 7].

Pracownicy tego typu bibliotek powinni posiadać odpowiedni zasób wiedzy teo-
retycznej, zwłaszcza z zakresu: organizacji procesów bibliotecznych, międzynarodo-
wych i krajowych systemów zarządzania w opiece zdrowotnej, marketingu, komuni-
kacji społecznej, a także naukoznawstwa. Świadectwa powinny być potwierdzeniem 
uzyskanego wykształcenia oraz uczestnictwa w kursach EAHIL-u.
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Podobne zasady poświadczające odpowiednie przygotowanie bibliotekarskie 
wcześniej zastosowało amerykańskie Stowarzyszenie Bibliotek Medycznych (Medical 
Library Association), stale udoskonalające metody kształcenia [Lacroix 2004, s. 10]. 

Na podstawie bazy pełnotekstowej czasopisma Journal of the Medical Library 
Association bibliotekarze uczestniczący w kursach dokształcających mogą dokonać 
wyboru publikacji. Następnie opracować ich analizę i przesłać opracowanie stano-
wiące jedno z zadań w celu uzyskania akredytacji do pracy w bibliotece medycznej. 
Oprócz zasad pragmatyki zawodu bibliotekarza można zauważyć jeszcze inne ini-
cjatywy integrujące środowiska bibliotekarskie w instytucjach ochrony zdrowia, nie 
tylko na jednym kontynencie. Do nich należą przede wszystkim dwustronne lub 
wielonarodowe programy współpracy. Ich celem jest kształcenie ustawiczne i po-
moc dla bibliotekarzy. Skorzystały z niej, po rozpadzie Związku Radzieckiego, nowo 
powstałe państwa: Estonia, Łotwa i Litwa. 

W 1994 roku, w czasie czwartej międzynarodowej konferencji EAHIL-u w Oslo, 
biblioteka Wydziału Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Kownie na Litwie 
podpisała umowę z sekcją bibliotek medycznych Norweskiego Stowarzyszenia Bi-
bliotek [Husem, Alopaeus 2004, s. 25–29]. W 1999 roku do programu przyłączyło 
się stowarzyszenie duńskich bibliotekarzy. W kolejnych latach dołączyli przedstawi-
ciele środowisk bibliotekarskich z Sankt Petersburga, Estonii i Łotwy. W 2004 roku 
postanowiono o założeniu Bałtyckiego Stowarzyszenia Bibliotek Medycznych (Th e 
Baltic Association for Medical Libraries). 

Główne cele działalności EAHIL-u ustalone w Brighton w 1987 roku są syste-
matycznie realizowane i aktualizowane. W planie strategicznym na lata 2007–2010 
za priorytetowe uznano np. ustalenie kryteriów oceny jakości bibliotek szpitalnych 
oraz innych instytucji ochrony zdrowia [Bakker 2007, s. 6]. 

Omówiona wcześniej (rozdz. 4) międzynarodowa funkcja NLM (Narodowej Bi-
blioteki Medycznej Stanów Zjednoczonych) staje się argumentem do wyjaśnienia 
udziału podobnych bibliotek w międzynarodowej internetowej sieci informacyjnej 
z zakresu ochrony i promocji zdrowia. 

5.2. Krajowe systemy informacyjne

Amerykańskie systemy wypożyczeń międzybibliotecznych DOCLINE i LOANSOME 
DOC. doskonalono z uwzględnieniem wyników badań użytkowników baz biblio-
grafi cznych Medline w wersji PubMed i Internet Grateful [Paden, Batson, Wallace 
2001, s. 263–271]. 

Należy przyjąć tezę, że biblioteki na kontynencie europejskim mogą pełnić i/lub 
pełnią funkcje międzynarodowych ośrodków w systemach biblioteczno-informa-
cyjnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Stosowane w nich narzędzia, takie 
jak: katalogi centralne, elektroniczne dostarczanie dokumentów, bazy bibliografi cz-
ne i biblioteki wirtualne tworzą sieć internetowych zasobów tekstów oraz danych, 
dostępnych w pierwszej dekadzie dwudziestego pierwszego wieku bez barier geo-
grafi cznych.
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Obszar informacji z tego zakresu tematycznego oraz potrzeb społecznych należy 
rozpatrywać w powiązaniu ze sposobem organizacji narodowych systemów opieki 
zdrowotnej w wybranych krajach. 

Globalny wymiar określają również inicjatywy IFLA (Międzynarodowej Fede-
racji Stowarzyszeń Bibliotekarskich). Program dostępności zasobów bibliotek na 
świecie, opublikowany w 1983 roku, jest jednym z pierwszych ustaleń kontynuo-
wanych w dwudziestym pierwszym stuleciu w praktyce bibliotecznej [Line, Vickers 
1983, 139 s.]. 

Z kolei międzynarodowy program dostępności zasobów bibliotecznych (Univer-
sal Availability of Publications – UAP) wprowadził opracowanie znormalizowanego 
opisu bibliografi cznego w bibliografi ach narodowych i ułatwiającego realizację za-
mówień dokumentów w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych [Line, Vickers 
1983, s. 14]. 

Zakres zadań bibliotek rozszerzono o ich udział w działalności instytucji spraw 
publicznych. Globalny zasięg dostępu do publikacji obejmuje wszystkie rodzaje do-
kumentów pozyskiwanych przez zakup, wymianę, dar i wypożyczenie w celu ko-
piowania zgodnie z zasadami prawa autorskiego. Wyznaczono w nim określone po-
ziomy organizacji udostępniania: lokalny, regionalny w granicach państw, krajowy 
i międzynarodowy. 

Aktualność i uniwersalność można zauważyć w sformułowaniu sposobu or-
ganizacji repozytoriów dla materiałów bibliotecznych, np. niewypożyczanych lub 
częściowo zdezaktualizowanych. Proponuje się zakładanie tego typu pomieszczeń 
bibliotecznych ogólnokrajowych lub w ramach sieci lokalnych lub regionalnych bi-
bliotek [Line, Vickers 1983, s. 81–82]. 

W rozwiązaniach organizacyjnych systemów informacyjno-bibliotecznych, np. 
w Wielkiej Brytanii czy Niemczech, są tworzone zasoby informacyjne, które wy-
kazują powiązania z innymi instytucjami, służącymi realizacji ogólnospołecznych 
programów ochrony zdrowia. 

Wielka Brytania

Przykład brytyjskich instytucji opieki zdrowotnej posłuży do przedstawienia przed-
sięwzięć realizowanych wspólnie z bibliotekami. Należy do nich elektroniczna bi-
blioteka o tematyce zdrowia (National Electronic Library for Health – NELH). Jej 
projekt powstawał równocześnie ze zmianami w programie ochrony zdrowia Wiel-
kiej Brytanii (National Health Service – NHS) w latach dziewięćdziesiątych ubiegłe-
go wieku [National Health Service, dok. elektr.]3. W brytyjskim programie świadcze-
nia usług medycznych już w 1989 roku zauważono wzrost potrzeb informacyjnych 
o „procesie ochrony zdrowia” i „przemyśle związanym z ochroną zdrowia” [Madge 
1996, s. 105]. Według Bruce’a Madge’a uchwalenie Karty praw pacjenta zwiększyło 
zapotrzebowanie na wiedzę o sposobach leczenia. W ofercie usług informacyjnych 
British Library (Biblioteki Brytyjskiej) wprowadzono bazy bibliografi czne AMED 

3  Stosuje się skrót NHS.
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z zakresu medycyny alternatywnej i STM – technologii medycznej. Były udostęp-
niane początkowo za pośrednictwem systemu BLAISE-Link i uzupełniały Medline. 
Należały do pierwszych zasobów informacyjnych z nauk medycznych i umożliwia-
ły również bezpośredni dostęp do baz danych amerykańskiej NLM [Madge 1996, 
s. 110]. Konsekwencją udostępniania baz bibliografi cznych przez British Library stał 
się wzrost zapotrzebowania na wypożyczenia międzybiblioteczne piśmiennictwa 
z nauk medycznych za pośrednictwem centrum udostępniania (British Library Do-
cument Supply Centre) w Boston Spa.

Dyskusja nad zmianami w opiece zdrowotnej w Wielkiej Brytanii, w latach 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, dotyczyła przede wszystkim wprowadze-
nia koncepcji organizacyjnej opartej na wiedzy. Postulowano w niej rozwój badań 
naukowych w porównaniu z analizą efektywności usług medycznych. Metodologia 
evidence-based obowiązywała w medycynie klinicznej od 1995 roku w celu wprowa-
dzenia do niej badań oceniających [Orna 1999, s. 284]. Polegała na ocenie efektyw-
ności leczenia na podstawie opublikowanych rezultatów oraz analiz statystycznych 
instytucji opieki zdrowotnej. Wytypowano w tym celu szesnaście tematów wymaga-
jących zmian w dotychczasowym postępowaniu terapeutycznym, m.in. nadciśnie-
nia tętniczego, rehabilitacji kardiologicznej i neurologicznej, leczenia bólu, pomocy 
rodzinom chorych na schizofrenię. Program nazwany Promowanie Efektywności 
Leczenia (Promoting Action on Clinical Eff ectiveness – PACE) i fi nansowany przez 
królową Elżbietę II miał nie tylko wprowadzić, ustalone na podstawie metodologii 
evidence-based, dowody naukowe do sposobów postępowania medycznego. Do-
strzeżono w nim zasadnicze czynniki determinujące poprawę rezultatów leczenia 
lub kondycji zdrowotnej społeczeństwa. Wśród nich znalazła się potrzeba współ-
pracy instytucji społecznych i organizacji medycznych. Włączono do nich biblio-
teki, którym wyznaczono funkcje informacyjne i edukacyjne w realizacji reformy 
opieki zdrowotnej. W następującej wypowiedzi, cytowanej przez Elizabeth Orna, 
znajduje się uzasadnienie tej decyzji rządu brytyjskiego: 

Biblioteki były dotychczas niedoceniane, bibliotekarze mają kwalifi kacje, które mogą być 
wykorzystane w wielu kierunkach działalności państwa. Warto wykorzystać możliwości 
współpracy bibliotek i usług informacyjnych w celu polepszenia jakości opieki zdrowotnej 
[cyt. za: Orna 1999, s. 285].

Działalność społeczna i parlamentarna Julii Francess Came, baronowej
Cumberlege w komisji do spraw ochrony zdrowia, edukacji medycznej i zdrowot-
nej, przyczyniła się w dużym stopniu do uwzględnienia bibliotek wszystkich typów 
w społecznej dyskusji nad reformą opieki medycznej w Wielkiej Brytanii [Cumber-
lege 2007, s. 3]. W latach 1989–1997 należała do zespołu ds. polityki społecznej w ra-
mach NHS (National Health Service Policy Board). Nadal zajmuje się działalnością 
parlamentarną w komisji do spraw zdrowia w Izbie Lordów Partii Konserwatywnej 
[UK Parliament-MPs and Lords, dok. elektr.] Na temat zasług baronowej Cumber-
lege Bruce Madge i Elizabeth Orna pisali, podkreślając jej inicjatywy w pierwszym 
etapie realizacji nowej polityki zdrowotnej [Madge 1997, s. 108; Orna 1999, s. 285]. 
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Przedstawiła wówczas propozycje zmian, zrealizowane potem w dwóch ogólno-
krajowych seminariach. Zorganizowano je w British Library w roku 1992 i 1993. 
Uczestniczyli w nich lekarze wszystkich specjalności i bibliotekarze. 

W rezultacie pierwszego seminarium określono cele, jakie powinny być osiąg-
nięte w ramach poszczególnych dyscyplin medycznych na podstawie najnowszych 
wyników badań naukowych [Orna 1999, s. 285]. W ramach drugiego ogólnokrajo-
wego seminarium w 1993 roku uzgodniono cztery główne cele strategiczne nowego 
programu opieki zdrowotnej:

1)  polepszenie jakości baz wiedzy z nauk medycznych,
2)  rozszerzenie dostępu do informacji przez wykorzystanie najnowszej technologii 

informacyjnej,
3)  promowanie inicjatyw środowisk medycznych i pomoc dla nich,
4)  zwiększenie dostępu do baz wiedzy na poziomie lokalnym [Madge 1997, s. 108; 

Orna 1999, s. 285].

Sukcesem dla środowisk bibliotekarskich, osiągniętym w wyniku seminariów 
zainicjowanych przez baronową Cumberlege, jak piszą zgodnie B. Madge i E. Orna, 
było powołanie stanowiska doradcy ds. bibliotek w rządowym zespole obsługi NHS 
oraz Wydziału do Spraw Bibliotek i Ośrodków Informacji z Ochrony Zdrowia 
[Madge 1997, s. 108; Orna 1999, s. 285]. Wydany w 1997 roku raport pt. Przewodnik 
Usług Medycznych (Health Service Guidelines) był oceną stanu dostępu do informa-
cji, określającą podstawy prawne dla organizacji bibliotek we wszystkich instytu-
cjach opieki medycznej w Wielkiej Brytanii i społeczne cele ich działalności oraz 
podkreślał, że:

Zasoby bibliotek są ważnym źródłem efektywności postępowania terapeutycznego, badaw-
czego i edukacyjnego. Wszystkie decydują o korzystnym wpływie na wysoką jakość opie-
ki medycznej. Brak ogólnokrajowego przewodnika o usługach bibliotecznych powoduje 
ograniczony dostęp do informacji dla pracowników medycznych [Orna 1999, s. 285].

Kolejne inicjatywy ministerstwa ds. zdrowia rządu brytyjskiego dotyczyły plano-
wania realizacji polityki informacyjnej dla ogółu społeczeństwa. Należy wspomnieć 
o dwóch dokumentach organizacyjnych: Information for Health: an information 
strategy for the modern NHS 1998–2005 – executive summary z dnia 1.09.1998 roku 
i Th e National Knowledge Service Plan 2007–2010 – 25.08.2006 [Information for 
Health, dok. elektr.; Muir Gray 2006, 17 s.]. 

Na podstawie pierwszego programu strategicznego w latach 1998–2005 zawarto 
potrzebę nieograniczonego dostępu do informacji z zakresu ochrony zdrowia, po-
trzebnej zarówno w leczeniu, jak i dla pacjentów i ogółu społeczeństwa. Przeznaczo-
no w nim odpowiedni fundusz i zaplanowano realizację:

 • informatycznego systemu medycznej dokumentacji elektronicznej z danymi 
o pacjentach zarejestrowanych w przychodniach i szpitalach Narodowej Opieki 
Zdrowotnej w Wielkiej Brytanii, 
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 • Narodowej Elektronicznej Biblioteki z Ochrony Zdrowia (NELH), dostępnej za 
pośrednictwem platformy cyfrowej telemedycyny i udostępniającej bazy biblio-
grafi czne, dane praktyki opartej na dowodach (evidence-based medicine) [Infor-
mation for Health, dok. elektr.].

W drugim programie organizacyjnym resortu zdrowia rządu brytyjskiego do-
konano wyboru szczególnie tych zasobów informacyjnych, które kontynuowały 
pierwsze próby opracowania baz wiedzy z zakresu ochrony zdrowia i dotyczyły:

 • najnowszych osiągnięć medycznych (the Best Current Knowledge Service),
 • Narodowej Elektronicznej Biblioteki z Ochrony Zdrowia (NEHL) [Muir Gray 

2006, s. 3].

Potrzebom sprawnego zarządzania w badaniach naukowych i podejmowaniu 
decyzji w postępowaniu leczniczym miały służyć projekty krajowej sieci zarządzania 
wiedzą (the National Knowledge Management Network) i serwisu konsultacyjnego 
(the National Clinical Decision Support Service). Wszystkie cztery ogniwa systemu 
informacji o zdrowiu zostały połączone z decyzjami w sprawie polityki informacyj-
nej i NHS w Wielkiej Brytanii ze szczególnym udziałem ponad 1270 pracowników 
różnych typów bibliotek [Muir Gray 2006, s. 7].

Strukturę tematyczną i etapy realizacji projektu biblioteki, opracowanego przez 
Bena Totha i J.A. Muir Graya, omówiła Veronica Fraser w sesji plenarnej warsztatów 
szkoleniowych EAHIL-u w 2001 roku [Toth, Muir Gray, Fraser, 2001, dok. elektr.]. 
Opisała strukturę biblioteki cyfrowej, składającej się z baz danych, potrzebnych do 
podniesienia jakości usług medycznych, np. Clinical Evidence, the Cochrane Library, 
Clinical Guidelines (Standardy procedur medycznych). Tego rodzaju zasoby usta-
nowiły krajową sieć zarządzania wiedzą (the National Knowledge Management Net-
work). 

Zauważyć należy realizację sieciowego połączenia z: ogólnokrajową siecią biblio-
tek publicznych (People Network for Public Libraries), centralną biblioteką państwa 
(British Library), towarzystwami medycznymi (British Medical Association) i inny-
mi organizacjami społecznymi [Toth, Muir Gray, Fraser, 2001, dok. elektr.].

Pierwotny projekt biblioteki cyfrowej, rozpoczęty w listopadzie 2000 roku, był 
systematycznie doskonalony i uzupełniany o inne zasoby informacyjne aż do udo-
stępnianego w 2010 roku portalu specjalistycznego z ochrony zdrowia (NELH). Jak 
stwierdza Alison Turner, we wszystkich etapach jego powstawania uczestniczyli bi-
bliotekarze, odpowiedzialni za wyszukiwanie ogólnomedycznych zasobów interne-
tu [Turner 2004, s. 55]. 

Zakres zadań wyznaczony w planie organizacyjnym stanowi jednocześnie rezul-
tat współpracy różnych instytucji i grup osób, opracowujących ogólnomedyczne lub 
specjalistyczne serwisy internetowe. We wspólnej platformie cyfrowej zamieszczo-
no zasoby bibliotek medycznych, promujących swoje zbiory drukowane i cyfrowe 
oraz usługi, forum bibliotekarzy, portal biblioteczny, a także dokumenty organiza-
cyjne NHS w Wielkiej Brytanii [Turner 2004, s. 57]. 
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Etapowy rozwój elektronicznych źródeł informacyjnych o tematyce zdrowia 
opisali Alison Yeoman, Christine Urquhart i Susan Sharp na przykładzie specjalnej 
biblioteki wirtualnej z zakresu onkologii, podstawowej opieki medycznej i inten-
sywnej terapii, włączonej w 2002 roku do portalu NELH [Yeoman, Urquhart, Sharp 
2003, s. 241–251]. Zamieszczono w niej przede wszystkim specjalistyczne serwisy 
informacyjne, np. biuletyny praktyki opartej na dowodach naukowych (evidence-
based), przewodniki procedur medycznych. W ocenie pierwotnej struktury tej bi-
blioteki wirtualnej autorzy uwzględnili elementy:

 • funkcjonalności, 
 • użyteczności,
 • zawartości informacyjnej,
 • dostępności dla różnych grup użytkowników (pracowników medycznych, pa-

cjentów, organizacji pozarządowych, wydawnictw), 
 • metod zarządzania [Yeoman, Urquhart, Sharp 2003, s. 245]. 

Połączenia z różnymi instytucjami ochrony zdrowia, interfejs wspomagający 
wyszukiwanie i jednakowa budowa wszystkich poziomów portalu wpłynęły decy-
dująco na powstanie jednolitego, wspólnego zasobu internetowego o tematyce zdro-
wia – co najważniejsze – zintegrowanego z rządowym systemem zarządzania opieki 
zdrowotnej w Wielkiej Brytanii. Twórcy wszystkich rodzajów serwisów informacyj-
nych są jednocześnie użytkownikami NELH. 

U podstaw realizacji polityki opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii leżała współ-
praca wszystkich organizacji, uznana za podstawowy czynnik programu reformy 
opieki zdrowotnej w dokumencie wydanym w 1997 roku przez parlament brytyjski 
pt. Th e New NHS: modern, dependable [cyt. za: Wildridge, Childs, Cawthra, Madge 
2004, s. 4]. Zasady partnerstwa, które miały w sposób decydujący wpłynąć na jego 
realizację, polegały na:

 • współuczestnictwie organizacji rządowych, instytucji społecznych i naukowych 
oraz indywidualnych osób,

 • uzyskaniu wspólnych celów i korzyści w działalności opartej na normach orga-
nizacyjnych i etycznych oraz w ramach wspólnych środków fi nansowych, mate-
riałowych, pracowniczych,

 • zastosowaniu nowych procesów lub struktur organizacyjnych,
 • samodzielności i niezależności uczestniczących instytucji lub osób,
 • zwiększeniu dostępu do usług dla dostawców oraz odbiorców,
 • uznaniu norm równości i zaufania wszystkich uczestników [cyt. za: Wildridge, 

Childs, Cawthra, Madge 2004, s. 4].

Wyznaczone w tym dokumencie uwarunkowania partnerstwa w zakresie poli-
tyki opieki zdrowotnej społeczeństwa brytyjskiego miały być jednakowo przestrze-
gane na trzech poziomach terytorialnego zasięgu współpracy: ogólnokrajowym, 
lokalnym i dla indywidualnych osób [cyt. za: Wildridge, Childs, Cawthra, Madge 
2004, s. 5]. 
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Na początku dwudziestego pierwszego wieku w kolejne etapy realizacji założeń 
tego programu włączyła się centralna biblioteka Wielkiej Brytanii, British Library. 
Jej udział polegał na przeprowadzeniu ogólnokrajowych badań oceniających do-
stęp do informacji z zakresu opieki zdrowotnej i medycznej. Bibliotekarze z British 
Library zajmowali się analizą polityki gromadzenia piśmiennictwa z nauk biome-
dycznych, przeprowadzoną w latach 2001–2003 w trzynastu bibliotekach medycz-
nych: uczelnianych, towarzystw naukowych, fundacji (np. King’s Fund i Queen 
Mary), szpitali uniwersyteckich [British Library. Biomedical Collaboration in Lon-
don, 2003]. Ocenili wówczas prenumeratę czasopism w wybranych bibliotekach 
medycznych i stan opracowania centralnego katalogu zasobów oraz dokonali loka-
lizacji rzadkich zbiorów.

Podobne rozwiązania w organizacji źródeł informacyjnych, mimo odrębnych 
programów opieki zdrowotnej, zastosowano w dwóch innych częściach Wielkiej Bry-
tanii, Szkocji i Walii. Centralny katalog komputerowy OPAC z dwudziestu czterech 
bibliotek medycznych i szpitalnych, All-Wales Health Library Catalogue – AWHILES, 
jest udostępniany w ramach sieci informatycznej Voyager, łączącej instytucje opieki 
zdrowotnej w Walii (Health of Wales Information Service – HOWIS) z bibliotecz-
nymi zasobami informacyjnymi [John, Wright 2004, s. 35]. Połączenie wszystkich 
instytucji społecznych odpowiedzialnych za dostarczenie usług opieki zdrowotnej 
i informacyjnych z zakresu ochrony zdrowia przebiega za pośrednictwem wspólne-
go systemu oraz na podstawie programu współpracy bibliotek, rozpoczętej w 2002 
roku [John, Wright 2004, s. 36]. Następnym etapem systemowego rozwiązania było 
włączenie centralnego katalogu AWHILES do sieci biblioteki uniwersyteckiej w Car-
diff  [Voyager Library Cardiff , dok. elektr.; John, Wright 2004, s. 38].

W polityce informacyjnej z ochrony zdrowia w Szkocji zastosowano wspólną 
bibliotekę elektroniczną e-Library. Jej zawartość utworzyły trzy rodzaje zasobów:

1)  bazy bibliografi czne z nauk medycznych, Medline, CINAHL, Cochrane Library,
2)  bazy danych Narodowego Programu Ochrony Zdrowia w Szkocji NHS Scotland,
3)  ogólne wyszukiwarki internetowe [McLeod et al. 2005, s. 46].

Budowa portalu o tematyce opieki zdrowotnej w Szkocji została dostosowana do 
potrzeb informacyjnych:

1)  praktyki lekarskiej,
2)  zdrowia publicznego i opieki socjalnej,
3)  pacjentów,
4)  spraw ogólnospołecznych, np. dla Polaków przebywających w Szkocji (Polish In-

formation Plus) [NHS Scotland e-Library, dok. elektr.].

W celu wyszukiwania danych opracowano odpowiednie narzędzia, wzorowane 
na amerykańskim systemie bibliografi cznym Medline i ujednoliconym systemie ter-
minologii medycznej (Unifi ed Medical Language System – UMLS) [McLeod et al. 
2005, s. 46]. Ze względu na strukturę metatezaurusa możliwe jest połączenie róż-
nych słowników terminologicznych i alternatywne przeszukiwanie tematów do-
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tyczących nazewnictwa farmaceutycznego oraz medycznego w różnych językach. 
W celu indeksowania terminów i synonimów autorzy metatezaurusa szkockiej bi-
blioteki elektronicznej opracowali kryteria wyboru nazw, odpowiednio dostosowa-
ne do poziomu wiedzy oraz potrzeb różnych grup użytkowników [McLeod et al. 
2005, s. 47]. 

***

U podstaw polityki informacyjnej Wielkiej Brytanii leży dążenie do nieograniczo-
nego dostępu do informacji dla wszystkich grup społecznych, przeznaczonej dla ce-
lów naukowych, zawodowych, osobistych (uwarunkowanych indywidualną sytuacją 
zdrowotną lub życiową). Ponadto ogólnokrajowe zasoby cyfrowe z zakresu OiPZdr. 
integrują rozproszone serwisy internetowe w postaci bibliotek elektronicznych. 

Niemcy

Udział Niemieckiej Centralnej Biblioteki Medycznej (Deutsche Zentralbibliothek 
für Medizin – ZB Med.) w polityce zdrowotnej w Niemczech wskazuje na różne 
podstawy organizacji opieki zdrowotnej, ale podobne dążenia do budowy wspól-
nych zasobów z nieograniczonym dostępem za pośrednictwem internetu dla ogółu 
społeczeństwa.

W celu pokazania tych różnic należy uwzględnić politykę zdrowotną w Niem-
czech, aby na jej tle przedstawić funkcje informacyjne ZB Med. 

W Niemczech regionalne i lokalne kasy chorych zajmują się głównie zarządza-
niem usługami medycznymi, planowaniem i ich fi nansowaniem. Profi laktyka zdro-
wia i edukacja zdrowotna mieści się w zakresie działalności instytucji opieki me-
dycznej, obowiązków lekarzy oraz szkół we wszystkich poziomach edukacyjnych 
[Rosenbrock, Gerlinger 2006, s. 59, 64]. 

Polityka informacyjna w niemieckim systemie ochrony zdrowia należy do kom-
petencji ministerstw do spraw: zdrowia, opieki społecznej, nauki i ochrony środo-
wiska [Rosenbrock, Gerlinger 2006, s. 64]. Z tego typu powiązań wynika powołanie 
centralnych bibliotek specjalnych: 

 • Niemieckiej Centralnej Biblioteki Medycznej w Kolonii (Deutsche Zentralbi-
bliothek für Medizin – ZB Med.),

 • Niemieckiej Centralnej Biblioteki Ekonomicznej w Kilonii (Deutsche Zentralbi-
bliothek für Wirtschaft swissenschaft en – ZBW),

 • Niemieckiej Centralnej Biblioteki Technicznej w Hanowerze (Technische Infor-
mationsbibliothek – TIB) [Die Deutschen Zentralen Fachbibliothek, (2006)].

Każda z nich zaspokaja potrzeby informacyjne odrębnych środowisk użytkowni-
ków z zakresu nauk medycznych i przyrodniczych, ekonomicznych czy technicznych. 
Wspólne są rozwiązania organizacyjne, łączące różnotematyczne zasoby – nieogra-
niczone do jednej dziedziny nauki czy biblioteki lub terytorium państwa. Podobnie 
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jak w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii należy zauważyć wieloletni i syste-
matyczny rozwój źródeł oraz usług informacyjnych, stosowanych współcześnie. 

W dziejach ZB Med. należy wyróżnić fakty z jej początków sięgających dziewięt-
nastego wieku, wpływające na jej dalszy rozwój [ZB Med., dok. elektr.]. Pierwszym 
zbiorem literatury fachowej z nauk medycznych był księgozbiór towarzystwa lekar-
skiego (Kölner Allgemeinen Ärztlichen Verein), założony w 1871 roku. W 1908 roku 
powstała biblioteka medyczna i uczelniana (Bibliothek der Akademie für praktische 
Medizin). Udostępniano w niej księgozbiór lekarzom ze szpitali na terenie Kolo-
nii. Zbiory biblioteczne pochodziły w większości z darów i w 1920 roku wynosiły 
trzydzieści tysięcy książek. Wtedy też została włączona do struktury uniwersyteckiej 
jako biblioteka wydziału medycznego. Pełniła również funkcje blioteki publicznej. 
Przed 1945 rokiem wielkość księgozbioru wynosiła pięćset tytułów czasopism i sto 
czterdzieści pięć tysięcy woluminów książek oraz wydawnictw periodycznych. Na-
dal posiada status biblioteki wydziału medycznego uniwersytetu oraz publicznej. 
Ponadto od 1968 roku pełni funkcje centralnej biblioteki fachowej z zakresu nauk 
medycznych, rolnictwa i nauki o środowisku oraz żywności, a także biblioteki depo-
zytowej WHO. Uznawana jest za największą bibliotekę medyczną w Europie i drugą 
na świecie ze względu na wielkość księgozbioru. Według danych z 2004 roku zbiór 
biblioteczny składał się z ponad jednego miliona pięciuset tysięcy książek i dyser-
tacji oraz osiemnastu tysięcy tytułów czasopism naukowych [Bauer, Korwitz 2004, 
s. 56; ZB Med., dok. elektr.]. Ze względu na organizacyjne połączenie z biblioteką 
w Bonn zakres tematyczny wspólnego zasobu bibliotecznego obejmuje piśmiennic-
two z nauk przyrodniczych oraz historii medycyny. Znajduje się tam repozytorium 
dla materiałów bibliotecznych rzadziej udostępnianych w ZB Med. w Kolonii oraz 
najstarsze roczniki czasopism.

W dwudziestym pierwszym stuleciu nowe formy usług są stosowane w tej biblio-
tece medycznej za pośrednictwem internetu, włączając ją do międzynarodowego 
systemu udostępniającego informacje i pełne teksty dokumentów. 

Opracowanie nowych źródeł odbywało się w ramach współpracy z innymi bi-
bliotekami centralnymi, środowiskami naukowców z różnych dziedzin oraz Nie-
mieckim Instytutem Dokumentacji i Informacji Medycznej (Deutsches Institut für 
Medizinische Dokumentation und Information – DIMDI). 

W strukturze portalu ZB Med. znajdują się zasoby służące do wyszukiwania in-
formacji i dokumentów. Należy wyróżnić te z nich, które pozwalają uznać je za ogól-
noświatowe źródła informacji medycznej, np.:

 • katalogi komputerowe zbiorów bibliotek w Kolonii i Bonn,
 • biblioteki wirtualne z nauk medycznych – MedPilot i rolnictwo, technologii żyw-

ności, nauki o środowisku – GreenPilot,
 • bazy bibliografi czne (Current Contents Medizin – CCMed, Haematology/Onco-

logy, Datenbank-Infosystem – DBIS), 
 • interdyscyplinarne portale integrujące zasoby elektroniczne i informacyjne 

(Vascoda, German Medical Science, E-Journals Library, E-Books, E-learning) 
[Bauer, Korwitz 2004, s. 56].
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Specjalne biblioteki wirtualne, MedPilot i GreenPilot, spełniają międzynarodowe 
walory bibliotekarstwa medycznego dwudziestego pierwszego wieku. Polegają one 
na zintegrowanym wyszukiwaniu piśmiennictwa, zarejestrowanego w różnych ba-
zach bibliografi cznych, przeglądach systematycznych Cochrane Library, wydawnic-
twach elektronicznych oraz katalogach komputerowych ZB Med. w Kolonii i Bonn. 
Bibliotekę wirtualną MedPilot zaprojektowano w 2002 roku w ramach współpracy 
z DIMDI [Bauer, Korwitz 2004, s. 57]. W pierwszym etapie połączono trzy bazy 
bibliografi czne, dostępne lub opracowane w ZB Med. w Kolonii: Medline, Current 
Contents in Medicine – CCMED, katalogi komputerowe OPAC [Dzeyk, Marko 2008, 
s. 14]. Następnie przeprowadzono analizę semantyczną tematów stosowanych przez 
użytkowników i występujących w nazewnictwie w naukach medycznych, chemii 
i farmacji. W celu usprawnienia wyszukiwania postanowiono opracować tezaurus 
z analizą morfemową jednostek leksykalnych, wyrażających cechy semantyczne 
słów kluczowych, nazw osobowych, występujących w hasłach.

Autorzy projektu, Waldemar Dzeyk i Kornel Marko, opisali analizą semantyczną 
ponad stu czterdziestu tysięcy pytań użytkowników wprowadzonych do wyszuki-
warki MedPilot, przeprowadzoną w ciągu siedmiu miesięcy w 2007 roku [Dzeyk, 
Marko 2008, s. 16]. Zastosowali test użyteczności wyszukiwarki pod względem 
satysfakcji i wiarygodności uzyskanych odpowiedzi przez poszukujących. Warto 
przedstawić dane, jakie uzyskali autorzy badań. Wyjaśniły one najczęściej stosowa-
ny sposób formułowania pytań i jednocześnie pozwoliły sprawdzić autorom projek-
tu skuteczność zaprojektowanej strategii wyszukiwania. 

Najwięcej haseł wyszukiwawczych (66 procent z ogółu) zawierało jedno lub dwa 
terminy medyczne. Stwierdzone rezultaty badań wykazały 35,9 procent pojedyn-
czych wyrazów, 5,36 procent akronimów i skrótów wyrazów. W wyniku przepro-
wadzonej analizy wyszukiwania powstał tezaurus, w którym terminy medyczne, 
nazwy leków i substancji chemicznych uporządkowano w dwudziestu czterech ka-
tegoriach. W układzie działowym zebrano określenia schorzeń, objawów, zespołów 
chorobowych, metod diagnostyki i leczenia, epidemiologii, statystyki medycznej 
z segmentacją semantyczną [Dzeyk, Marko 2008, s. 17]. Zastosowana ocena wy-
szukiwania okazała się nie tylko odpowiednią metodą badawczą, ale umożliwiła też 
poznanie umiejętności poszukujących informacji. Ten rodzaj badań, wspomagany 
słownikiem informacyjno-wyszukiwawczym, został wykorzystany do doskonalenia 
technicznego bibliotek wirtualnych i kształcenia użytkowników w ZB Med. Struk-
turę bazy bibliografi cznej zawartości niemieckich czasopism z nauk medycznych, 
Current Contents Medicine – CCMed., budowano podobnie na podstawie analizy 
wyszukiwnia przez odbiorców usług informacyjnych tej biblioteki [Bauer, Korwitz 
2004, s. 57]. W jej konstrukcji zastosowano indeksowanie swobodne z uwzględnie-
niem identycznej formy gramatycznej słów kluczowych, jakie występują w tytułach 
artykułów. Posłużyły one do znakowania dokumentów w celu późniejszego wyszu-
kiwania.

Wspólne cechy z biblioteką wirtualną MedPilot posiada specjalna baza fakto-
grafi czna, TIHO, rejestrująca opisy prób klinicznych dotyczące badań hematolo-
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gicznych. Tutaj również zastosowano procedurę badawczą evidence-based, aby ująć 
najnowsze kierunki badawcze leczenia chorób układu krwionośnego. 

W przykładzie biblioteki wirtualnej MedPilot można zauważyć elementy, które 
określają perspektywiczne w międzynarodowym zasięgu funkcje tego typu zasobów 
informacyjnych. Składają się z wszystkich dostępnych w sieci źródeł z nauk medycz-
nych, przedstawiających aktualny stan badań i piśmiennictwa w Niemczech.

Biblioteka wirtualna GreenPilot zawiera zasoby tekstowe i informacyjne doty-
czące rolnictwa, nauki o środowisku i żywności. Do ich wyszukiwania oraz elektro-
nicznego udostępniania dokumentów jest odpowiednio dostosowany język infor-
macyjny. 

W działalności  ZB Med. stosuje się zasoby informacyjne dostępne w nieogra-
niczonym międzynarodowym zasięgu. Międzynarodowa funkcja centralnych bi-
bliotek medycznych i z zakresu innych dziedzin polega na zintegrowanym wyszu-
kiwaniu danych o piśmiennictwie w katalogach komputerowych czy bibliotekach 
wirtualnych. 

Globalną przestrzeń tworzą nowe rodzaje źródeł informacyjnych, takie jak:

 • Vascoda, wielodziedzinowy portal, 
 • German Medical Science, repozytorium elektronicznych czasopism naukowych, 
 • SUBITO, system elektronicznego dostarczania dokumentów, 
 • Goportis, portal wielodziedzinowy, łączący źródła elektroniczne trzech bibliotek 

specjalnych, ZB Med. w Kolonii i Bonn, ZBW w Kilonii, TIB w Hanowerze.

Wyróżnia je sposób podejścia organizacyjnego, a przede wszystkim połączenie 
indywidualnych inicjatyw poszczególnych bibliotek we wspólnych programach. 
Przykłady nowych źródeł informacyjnych udostępniane w sieci powstały i są kon-
tynuowane w ramach współpracy niemieckich instytucji naukowych. Finansuje je 
Ministerstwo do spraw Nauki i Edukacji Niemiec oraz niemiecka fundacja nauki. 
Projekt wielodziedzinowego portalu internetowego łączy ponad czterdzieści biblio-
tek naukowych w Niemczech. Został opracowany w 2003 roku pod nazwą Vascoda, 
w nawiązaniu do nazwiska portugalskiego żeglarza Vasco da Gama (1469–1524), 
odkrywcy drogi morskiej do Indii [Bauer, Rosemann 2005, s. 11]. Jest połączeniem 
wszystkich rodzajów baz danych, bibliografi cznych i tekstowych, katalogów kom-
puterowych pojedynczych bibliotek i zespolonych. W przeciwieństwie do wyszuki-
warek internetowych Google Vascoda umożliwia uzyskanie sprawdzonej informacji, 
według opisanych baz danych. Sklasyfi kowano je na podstawie klasyfi kacji biblio-
tecznej Deweya i podzielono na sześć głównych dziedzin: 

 • nauki techniczne i ścisłe,
 • medycyna i nauki przyrodnicze, 
 • prawo, ekonomia i nauki społeczne,
 • nauki humanistyczne,
 • kultura/zagadnienia regionalne,
 • zasoby wielodziedzinowe [Vascoda, dok. elektr.].
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Bibliotecznym portalem wielodziedzinowym jest German Medical Science. Jego 
początki sięgają lat 2002–2003, kiedy w Europie powstawały inicjatywy otwar-
tego publikowania w ramach dwóch konferencji, Open Access Initiative, w 2002 
roku w Budapeszcie i 2003 roku w Berlinie [Schmidt 2004, s. 33]. Umożliwiły już 
wówczas bezpłatny dostęp do wyników badań naukowych, opracowań grafi cznych 
i multimedialnych umieszczanych w sieciach uczelnianych lub bibliotekach wirtu-
alnych umożliwiających naukowcom szerszy dostęp do wydawnictw uczelnianych. 
Pierwszym tego rodzaju zasobem internetowym, składającym się z portalu i elek-
tronicznego czasopisma z nauk przyrodniczych był PLoS (Public Library of Science). 
Powstał w ramach organizacji non-profi t, założonej w 2000 roku przez grupę ame-
rykańskich biologów. Postanowili zająć się publikowaniem własnych opracowań 
naukowych w nieodpłatnym publicznym dostępie, nie zgadzając się z warunkami 
drukowania przez wydawców [PLoS, dok. elektr.]. 

W 2002 roku zaprojektowano połączenie biblioteki wirtualnej z wydawnictwem 
elektronicznym z nauk medycznych German Medical Science. Inicjatywa była wspól-
na: federacji organizacji medycznych (Arbeitsgemeinschaft  der Wissenschaft lichen 
Medizinischen Fachgesellschaft en – AWMF), DIMDI i ZB Med. [Richter 2003, 
s. 787–789; Schmidt 2004, s. 33–35]. W ramach współpracy trzech środowisk nie-
mieckich naukowców ustalono główne cele projektu polegające na:

1)  wydawaniu elektronicznego czasopisma z nauk medycznych i dziedzin pokrew-
nych oraz bezpłatnym zamieszczaniu w nim prac recenzowanych przez zespół 
naukowców,

2)  dążeniu do uzyskania wartości naukowej artykułów publikujących najnowsze 
wyniki badań,

3)  zorganizowaniu nowych form komunikacji za pośrednictwem, np. forum dysku-
syjnego, konferencji, grup specjalistów reprezentujących nowe kierunki badaw-
cze w naukach medycznych [Richter 2003, s. 788].

Koncepcja elektronicznego wydawnictwa według Heike Schmidt łączy się z udo-
stępnianiem baz bibliografi cznych oraz tekstowych opracowywanych przez DIM-
DI [Schmidt 2004, 33 s.]. W pierwszym etapie realizacji projektu elektronicznego 
wydawnictwa German Medical Science w latach 2002–2003 udostępniono ponad 
siedemdziesiąt baz danych tam opracowywanych i opublikowano ponad dwieście 
artykułów indywidualnych autorów [Schmidt 2004, s. 34]. Program współpracy 
trzech niemieckich środowisk naukowych jest fi nansowany przez niemiecką fun-
dację nauki (Deutsche Forschungsgemeinschaft  – DFG), Ministerstwo Zdrowia 
i Opieki Społecznej Niemiec (BMGS) w zakresie eksploatacji oraz kosztów systemu 
informatycznego.

System dostarczania kopii materiałów bibliotecznych SUBITO można uznać 
za podobną usługę LOANSOME.DOC realizowaną on-line przez NLM w Stanach 
Zjednoczonych. Możliwość wypożyczeń międzybibliotecznych w ramach obu mię-
dzynarodowych systemów wskazuje na rozpowszechnienie tego rodzaju nieograni-
czonego dostępu do zasobów bibliotecznych. 
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Rozwiązania organizacyjne w ramach SUBITO polegają na zgłoszeniu zamówie-
nia na kopie artykułów z czasopism drukowanych lub fragmentów książek znajdują-
cych się w zbiorach ZB Med. w Kolonii lub Bonn [SUBITO, dok. elektr.].

Wyszukiwanie w katalogach komputerowych, a także innych zasobach, takich 
jak: MedPilot i GreenPilot, Vascoda jest połączone z rejestracją potrzebnego doku-
mentu w formie kopii lub książek wypożyczanych drogą pocztową lub za pośredni-
ctwem biblioteki. 

Regulamin SUBITO określa zasady dostosowane do siedmiu grup użytkowników:

1) studentów i naukowców szkół wyższych oraz pracowników instytucji publicz-
nych,

2) pracowników fi rm i instytucji komercyjnych,
3) osób prywatnych,
4) bibliotek z krajów niemieckojęzycznych Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Lichten-

steinu,
5) studentów i naukowców szkół wyższych oraz pracowników instytucji publicz-

nych z innych krajów, 
6) pracowników fi rm i instytucji komercyjnych z innych krajów,
7) bibliotek wszystkich typów na całym świecie [SUBITO, dok. elektr.].

Koszty wykonania tej usługi bibliotecznej uwzględniają:

 • formę przekazu dokumentu, kopię lub wypożyczenia,
 • rodzaj użytkownika,
 • czas wykonania, według ogólnie przyjętego trybu lub natychmiast po otrzyma-

niu zamówienia,
 • sposób dostarczenia: e-mailem, pocztą, faksem,
 • zgodę wydawcy na wykonanie kopii,
 • dostarczenie do biblioteki pośredniczącej w udostępnianiu [SUBITO, dok. 

elektr.]. 

W marcu 2009 roku dyrektorzy trzech niemieckich bibliotek narodowych, Tech-
nische Informationsbibliothek (TIB), Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (ZB 
Med.) i Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaft swissenschaft en (ZBW), dokonali 
otwarcia wspólnego wielodziedzinowego portalu Goportis [Goportis, dok. elektr.]. 
Jest to początek scalania zasobów informacyjnych i tekstowych z wszystkich dziedzin 
wiedzy w formie ogólnokrajowych portali. Goportis stanowi wspólną infrastrukturę 
internetową, umożliwiającą wymianę informacji dla środowisk naukowców zrzeszo-
nych w stowarzyszeniu Leibniz (Leibniz Gemeinschaft ). Służy lepszej komunikacji 
naukowej i wzmacnia funkcje bibliotek dziedzinowych, które tworzą nowe rodzaje 
zasobów przez scalenie tych tworzonych na przestrzeni dwudziestego wieku. 

***
W przeglądzie sposobów organizacji dostępu do informacji z zakresu ochrony zdro-
wia w Niemczech należy podkreślić, że uczestniczą w nich ogólnopaństwowe insty-
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tucje rządowe, realizujące jednolitą politykę informacyjną państwa oraz centralne 
biblioteki dziedzinowe, kierujące dostępem do wspólnych źródeł bibliografi cznych 
i tekstowych, tworząc powiązania między dyscyplinami nauki.

Wyróżnik globalizacji występuje w udostępnianiu informacji z nauk medycz-
nych za pośrednictwem powiązań organizacyjnych bibliotek z wielu dziedzin. Poka-
zuje zmiany oraz wprowadzenie zarządzania w praktyce bibliotecznej „opartego na 
wiedzy”, doskonalenie technologii informacyjnej i współpracę. 

Na tym tle należy określić doświadczenia polskiego bibliotekarstwa medycznego 
i ustalić jego udział w tego rodzaju międzynarodowej przestrzeni komunikacji za-
wodowej w Europie.

5.3. Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie 
i polska sieć bibliotek medycznych 

W związkach polskiego bibliotekarstwa medycznego z międzynarodowym dostrze-
ga się na ogół fakty historyczne, przede wszystkim uznanie dla profesora Stanisława 
Konopki i wyróżnienie go w 1963 roku Nagrodą imienia Marcii Crocker Noyes za 
opracowanie polskiej bibliografi i lekarskiej i utworzenie ogólnokrajowego systemu 
bibliotek lekarskich4 [Adams 1964, s. 274; Smith 1974, s. 320]. Uroczystość wrę-
czenia tej nagrody miała miejsce na drugim kongresie bibliotekarstwa medycznego 
w Waszyngtonie 20 czerwca 1963 roku [Adams 1964, s. 273]. O tym wydarzeniu 
wspomniała Halina Dusińska, autorka monografi i o Stanisławie Konopce [Dusińska 
1995, s. 163]. Pisząc o tym fakcie, zacytowała opinię Scotta Adamsa, przedstawiają-
cego zasługi profesora Konopki dla międzynarodowego bibliotekarstwa medyczne-
go na uroczystości wręczenia mu nagrody: 

Niewielu jest ludzi, którym udało się zbudować narodowy system bibliotek lekarskich i rów-
nocześnie narodową bibliografi ę lekarską. To jednak Pan zaszczyca nas i nasz zawód biblio-
tekarstwa lekarskiego swą wybitną działalnością. Jesteśmy Panu głęboko wdzięczni za cenny 
wkład, który wniósł do naszego zawodu [Dusińska 1995, s. 164; Adams 1964, s. 275].

W powiązaniach polskiego bibliotekarstwa medycznego z międzynarodowym 
mieszczą się zasługi profesora Konopki. Szczególny jednak wpływ na polskie biblio-
tekarstwo miały wydarzenia o znaczeniu historycznym i politycznym w dziejach 
Polski. Tego rodzaju zależności wystąpiły w dziewiętnastym wieku. Działalność to-
warzystw lekarskich na ziemiach polskich pod zaborami miała decydujący wpływ na 
tworzenie w nich księgozbiorów naukowych. Założenie biblioteki naukowej w War-
szawskim Towarzystwie Lekarskim w 1820 roku przyczyniło się do początków me-

4  Marcia Crocker Noyes (1896–1946) – wybitna amerykańska bibliotekarka, pracowała m.in. 
w Bibliotece Wydziału Medycznego w Baltimore, pełniła funkcję prezydenta MLA w latach 1934–1936 
jako pierwsza kobieta, a także osoba niebędąca lekarzem wybrana na to stanowisko. (Na podstawie: 
Smith, Bernie Todd (1976). Marcia Crocker Noyes, medical librarian:the shaping of a career. Bulletin of 
the Medical Library Association, Vol. 62, No. 3, s. 314–324).
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todyki bibliotekarskiej, m.in. w zakresie opracowania katalogów przedmiotowych, 
bio-bibliografi i rejestrującej polskie piśmiennictwo medyczne od dziesiątego wieku 
z notami biografi cznymi lekarzy (Kośmiński Stanisław, Słownik lekarzów polskich, 
Warszawa 1883–1888).

W dwudziestym wieku, w niepodległej Polsce, Biblioteka Centrum Wyszkolenia 
Sanitarnego Wojska Polskiego, kierowana przez Stanisława Konopkę (ofi cera Woj-
ska Polskiego w randze kapitana, a przed 1939 rokiem podpułkownika) była naj-
większą biblioteką medyczną [Kapuścik 1995, s. 19]. 

W okresie międzywojennym Naczelna Izba Lekarska w 1937 roku postulowała, 
aby na bazie Biblioteki Centrum Wyszkolenia Sanitarnego powołać narodową bi-
bliotekę medyczną i nadać jej nazwę Główna Biblioteka Lekarska5 [Kapuścik 1995, 
s. 19–20]. 

Powstał projekt budynku biblioteki autorstwa majora Edgara Norwetha (1884–
1950), architekta wojskowego. Zaplanowano umieszczenie go obok gmachu Poli-
techniki Warszawskiej. 

Działania drugiej wojny światowej, spalenie Biblioteki Warszawskiego Towarzy-
stwa Lekarskiego i Centrum Wyszkolenia Sanitarnego spowodowały, że od 1945 roku 
Stanisław Konopka od podstaw rozpoczął tworzyć zbiory medyczne. Trudny etap 
powojennego reaktywowania biblioteki przez Konopkę opisała Halina Dusińska, 
podkreślając jego zasługi w opracowaniu polskiej bibliografi i lekarskiej bieżącej i re-
trospektywnej dziewiętnastego wieku [Dusińska 1995, 363 s.]. 

Statut Głównej Biblioteki Lekarskiej nadany w 1953 roku przez ministra zdrowia 
zawarł jej zadania jako biblioteki centralnej dla całej ogólnokrajowej sieci bibliotek 
medycznych. Była pierwszą w Polsce tego typu strukturą organizacyjną bibliotek 
specjalnych [Kapuścik 1995, s. 20]. Na początku jej powstania w 1945 roku Stanisław 
Konopka określił już wówczas model biblioteki pełniącej funkcje dokumentujące 
dzieje medycyny i naukowej informacji medycznej.

Na podstawie statutu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 paździer-
nika 1987 roku Główna Biblioteka Lekarska została uznana za bibliotekę naukową, 
pełniącą funkcje centralnej biblioteki medycyny (CBM) oraz centrum naukowej in-
formacji medycznej (CNIM) [Statut Głównej Biblioteki Lekarskiej 1987].

Podstawowe dokumenty z polskiego prawa bibliotecznego o narodowym zasobie 
bibliotecznym i bibliotekach naukowych wzmacniają jej znaczenie jako instytucji 
kultury na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19.03.1998 r. 
(Dziennik Ustaw nr 44, poz. 269) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztu-
ki z dnia 24.11.1998 r. (Dziennik Ustaw nr 146, poz. 955). Wyróżnikiem organi-
zacyjnym, charakteryzującym nadal GBL w porównaniu z tego typu instytucjami 
w innych krajach, jest pełnienie funkcji biblioteki centralnej w krajowej sieci biblio-
teczno-informacyjnej, tworzonej przez biblioteki uniwersytetów medycznych, in-
stytutów naukowo-badawczych oraz oddziały terenowe [Główna Biblioteka Lekar-
ska, dok. elektr.; Kisilowska 2009, s. 136]. 

5  Stosuje się skrót GBL.
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Jakie są kolejne osiągnięcia w jej dziejach, wyznaczające współczesne powiąza-
nia organizacyjne w ramach sieci oraz ofert dla użytkowników polskich bibliotek 
medycznych? Odpowiedzi na to pytanie powinny okazać się pomocne w rozpatrze-
niu tezy potwierdzającej przynależność polskich bibliotek do międzynarodowego 
bibliotekarstwa medycznego. 

Decydującymi o tych powiązaniach kwestiami są: sposób opracowania biblio-
grafi i lekarskiej opartej na metodyce bibliografi cznej Index Medicus, jednakowy ję-
zyk informacyjno-wyszukiwawczy, wspólne z innymi bibliotekami wykorzystanie 
przestrzeni internetowej do komunikacji naukowej. 

Pierwszy etap w kształtowaniu się sieci biblioteczno-informacyjnej z zakresu me-
dycyny przypadający na lata 1945–1970 polegał głównie na tworzeniu księgozbio-
rów, jednakowych zasad ich opracowania w katalogach formalnych i rzeczowych we 
wszystkich bibliotekach. Powstały podstawy funkcjonowania bibliotek w zakresie 
organizowania zbiorów i udostępniania informacji. Do opracowania Polskiej Biblio-
grafi i Lekarskiej za lata 1945–1965 Stanisław Konopka zastosował układ krzyżowy, 
porządkujący opisy bibliografi czne publikacji z nauk medycznych pod nazwiskami 
autorów i hasłami przedmiotowymi. Wzorował się na spisie zawartości czasopism, 
Index-Catalogue Johna Shawa Billingsa, wydawanego od 1880 roku i kontynuowa-
nego w Index Medicus przez NLM [Domanowska 1991, s. 59]. 

Pierwszym językiem informacyjno-wyszukiwawczym, wprowadzającym jedna-
kowe zasady opracowania piśmiennictwa w bibliotekach medycznych, był Słownik 
haseł z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych (W-wa 1954–1966). Powstało siedem 
tomów, zawierających ponad siedemdziesiąt tysięcy haseł, składających się z poje-
dynczych nazw medycznych oraz złożonych z określnikami. Zastosowano w nim 
odsyłacze od odpowiednich terminów w innych językach. W latach siedemdziesią-
tych ubiegłego stulecia w bibliotekarstwie powstawały na świecie pierwsze progra-
my automatyzacji prac bibliografi cznych i usług informacyjnych. 

Drugi ważny etap w historycznym rozwoju polskiego bibliotekarstwa medycznego 
rozpoczął 1971 rok, w którym stanowisko dyrektora GBL-u objął Feliks Widy-Wirski 
(1971–1981). W Polsce rozpoczęto wówczas prace projektowe nad stworzeniem dzie-
dzinowego systemu informacji z ochrony zdrowia w ramach ogólnokrajowego syste-
mu SINTO. Nie został zbudowany, ale pozostały efekty wprowadzenia automatyzacji 
w opracowaniu Polskiej Bibliografi i Lekarskiej, unowocześnienia usług informacyj-
nych dla odbiorców zestawień tematycznych z całej Polski. Połączenie z międzyna-
rodowym systemem bibliografi cznym MEDLARS II w 1973 roku za pośrednictwem 
Karolinska Institutet (Royal Caroline Institute), uniwersytetu medycznego w Sztok-
holmie, umożliwiło uzyskanie transmisji on-line i otrzymywanie bieżących spisów 
piśmiennictwa ogólnoświatowego [Stefaniak et al. 1979, s. 73]. 

Na początku lat siedemdziesiątych wprowadzono w polskim bibliotekarstwie 
medycznym nowy słownik haseł przedmiotowych na zasadach budowy tezaurusa 
Medical Subject Headings (MeSH) pt. Słownik haseł z dziedziny medycyny i nauk 
pokrewnych pod redakcją Zofi i Domanowskiej i Janusza Janowicza (W-wa 1972). 
Zastosowano w nim układ alfabetyczny haseł z symbolami literowymi głównych 
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kategorii, oznaczających działy nauk medycznych. Wzorowano się na identycznej 
strukturze tezaurusa MeSH, w której każdej kategorii przydzielono odpowiednie 
modyfi katory treści (określniki rzeczowe), dostosowane do szczegółowego ujęcia 
tematu dokumentu (książki lub artykułu) [Domanowska 1991, s. 61]. W 1978 roku 
powstała cześć systematyczna deskryptorów w języku angielskim i odpowiedników 
polskich pod redakcją Dariusza Kuźmińskiego, Tezaurus z zakresu medycyny. Wer-
sja polska MeSH (W-wa 1978).

Problematyka języka informacyjno-wyszukiwawczego i słowników deskryp-
torowych stosowanych w polskich bibliotekach medycznych jest w dwudziestym 
pierwszym wieku podejmowana przez wielu autorów z uwzględnieniem stano-
wiska teoretycznego (np. Małgorzata Kisilowska) i praktycznego (np. Ewa Busse-
-Turczyńska, Anna Uryga, Aniela Piotrowicz, Ewa Grządzielwska i Piotr Krzyża-
niak) [Kisilowska 2009; Busse-Turczyńska 2006; Uryga 2006; Piotrowicz, Grządzie-
lewska, Krzyżaniak 2001].

Budowa jednolitego języka haseł przedmiotowych w latach pięćdziesiątych ubie-
głego wieku przez Stanisława Konopkę, a następnie adaptacja tezaurusa MeSH na 
początku lat siedemdziesiątych były reakcją na powstawanie podobnych narzędzi 
informacyjnych w wielu krajach.

W dwudziestym pierwszym wieku wersja polska MeSH stanowi kartotekę ha-
seł wzorcowych i bazę opisów deskryptorów terminów naukowych, realizowaną 
w ramach współpracy polskich bibliotek medycznych. Tu znajdują się też podstawy 
zarządzania informacją w międzynarodowym bibliotekarstwie w dostępie do baz 
bibliografi cznych i katalogowych. 

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku powstał również drugi tezaurus 
MEDINFORM, przygotowywany do adaptacji w ogólnokrajowym systemie infor-
macji naukowo-technicznej SINTO, w dziedzinowym podsystemie ochrony zdro-
wia [Grodzka 1996, s. 30]. GBL była wówczas centralnym ośrodkiem kierującym 
pracami w ramach odrębnego systemu klasyfi kacyjnego Rubrykator i tezaurusa 
MEDINFORM, składającego się z deskryptorów, będących tematami medycznymi, 
z odpowiednikami w ośmiu językach: polskim, rosyjskim, niemieckim, czeskim, 
słowackim, węgierskim, bułgarskim i hiszpańskim. Wydruki komputerowe były 
przekazywane do bibliotek medycznych w krajach dawnego bloku socjalistycznego 
w celu jednakowego opracowania tematycznego piśmiennictwa z nauk medycznych, 
oraz międzynarodowej bazy bibliografi cznej MEDYK, w Centralnym Instytucie In-
formacji Medycznej w Sofi i. Zastosowano powiązania znaczeniowe w deskrypto-
rach w języku polskim i rosyjskim z polską wersją bazy słownikowej MeSH. System 
słownikowy MEDINFORM został zakończony w 1990 roku w wyniku zmian poli-
tycznych w Europie Środkowej i rozwiązania Rady Wzajemnej Pomocy Gospodar-
czej (RWPG) [Grodzka 1996, s. 30].

Automatyzacja słownika języka informacyjno-wyszukiwawczego łączyła się 
z procesem komputeryzacji bazy bibliografi cznej Polska Bibliografi a Lekarska. 

Opracowywany w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku przez biblioteki 
uczelni medycznych i instytutów naukowych Centralny katalog czasopism zagranicz-
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nych jest nadal źródłem lokalizującym tytuły wydawnictw ciągłych. Obecnie jest 
bazą katalogową dostępną on-line za pośrednictwem Głównej Biblioteki Lekarskiej, 
rejestrującą zasoby czasopism w pięćdziesięciu sześciu bibliotekach uczelni medycz-
nych, instytutów naukowo-badawczych, Polskiej Akademii Nauk, oraz szesnastu 
oddziałów terenowych. Wcześniej w latach 1977–1993 informatory wydawane na 
podstawie tradycyjnego kartkowego katalogu miały znaczenie w realizacji wypo-
życzeń międzybibliotecznych. Współczesną funkcję informacyjną GBL-u jako cen-
tralnej biblioteki medycznej określają opracowywane bazy danych: Komputerowy 
Katalog Osobowy Lekarzy i katalogi: dysertacji z nauk medycznych, suplementów, 
mikrofi sz [Główna Biblioteka Lekarska, dok. elektr.]. 

Szczególnym zadaniem jest tworzenie narodowego zasobu dokumentującego hi-
storię polskiej medycyny. Zbiory specjalne umieszczone zostały w Zamku Ujazdow-
skim dzięki staraniom Janusza Kapuścika (1932–1999), pełniącego funkcje dyrekto-
ra GBL-u w latach 1981–1999 [Tadeusiewicz 2002, s. 168–170]. Tworzą je fotografi e, 
obrazy, instrumenty medyczne, rękopisy, stare druki będące jedynymi dokumenta-
mi do badań z historii medycyny. Większość z nich została podarowana przez leka-
rzy lub ich spadkobierców. Ten rodzaj zasobu archiwalnego stanowi odrębny obszar 
działalności centralnej biblioteki dziedzinowej w Polsce. Poza zasięgiem znajduje się 
też problematyka, która utworzyła międzynarodową wspólną, wzajemnie przenika-
jącą przestrzeń informacyjną z zakresu ochrony i promocji zdrowia. 

Charakteryzując polskie bibliotekarstwo medyczne, zauważa się zdecentralizo-
waną działalność bibliotek w realizacji najczęściej trzech głównych funkcji:

1)  udostępniania zbiorów z nauk medycznych, 
2)  opracowania zasobów informacyjnych udostępnianych w sieciach lokalnych, 
3)  kształcenia umiejętności w posługiwaniu się współczesnymi źródłami wiedzy. 

Każda z trzech rodzajów bibliotek (uczelnianych, naukowo-badawczych oraz 
oddziałów terenowych GBL-u) wykonuje zadania dla odrębnych i określonych grup 
użytkowników, studentów, pracowników naukowych, pracowników medycznych. 
Brak zintegrowanego krajowego systemu łączącego wszystkie rodzaje zasobów in-
formacyjnych w jednym wspólnym portalu lub bibliotece elektronicznej oferującej 
bazy bibliografi czne i tekstowe dla użytkowników wszystkich rodzajów bibliotek.

Organizacja i dobór przede wszystkim księgozbioru, katalogów komputerowych, 
zasobów elektronicznych są realizowane najczęściej z ograniczeniem dostępu dla 
grupy odbiorców określonego systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni me-
dycznej. 

Zasady regulaminu udostępniania tekstów czasopism elektronicznych zwykle 
zabraniają tworzenia archiwów, rejestrują kolejne logowania oraz tytuły czasopism. 
Nie dla wszystkich jest możliwe zdalne wyszukiwanie poza informatyczną siecią 
uczelnianą.

Na podstawie przeglądu serwisów internetowych polskich bibliotek medycznych 
można zauważyć identyczne międzynarodowe źródła informacji bibliografi cznej 
i tekstowej, takie jak: 
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 • ScienceDirect, platforma międzynarodowego wydawnictwa Elsevier z bazami 
tekstów książek i recenzowanych czasopism naukowych z wszystkich dziedzin 
nauki, 

 • zintegrowane bazy bibliografi czne piśmiennictwa z wszystkich dziedzin nauki 
z zasobami tekstowymi czasopism wydawnictwa EBSCO, dostosowane do po-
trzeb instytucji naukowych i administracji państwowej, ochrony zdrowia, przed-
siębiorstw, 

 • portal książek, czasopism, sprawozdań z badań laboratoryjnych SpringerLink, 
wydawnictwa Springer,

 • uniwersalne platformy cyfrowe: 
 ▶ ProQuest, dysponująca różnymi rodzajami opracowań naukowych, bazami 

bibliografi cznymi, tekstowymi, dokumentacyjnymi i realizująca usługi do-
starczania danych w postaci bibliotek cyfrowych, np. eLibrary, wydawnictw 
seryjnych, dysertacji;

 ▶ Th omsonReuters, zawierająca przede wszystkim najnowsze dane potrzebne 
do działalności naukowej, fi nansowej, mediów, z zakresu prawa i własności 
intelektualnej.

Powszechnym źródłem informacji naukowej udostępnianym za pośrednictwem 
serwisów internetowych większości bibliotek są wyszukiwarki tekstów z różnych 
dziedzin nauki, np. SCOPUS. Stosuje się międzynarodowe bazy bibliografi czne spe-
cjalne, uzupełniające wyszukiwanie w Medline, np.:

 • EMBASE z farmakologii, CINAHL – pielęgniarstwa, 
 • Current Contents: Life Sciences i Clinical Medicine – wydawnictwo bibliografi cz-

no-abstraktowe rejestrujące bieżące zeszyty czasopism uznanych za wiodące 
w naukach medycznych przez Instytut Informacji Naukowej w Filadelfi i (ISI),

 • Cochrane Library – wydawnictwo bibliografi i oceniającej opracowywanej w me-
todologii evidence-based, 

 • DynaMed – baza faktografi czna z medycyny klinicznej zawierająca opisy cho-
rób, przyczyny i czynniki ryzyka, powikłania, prognozowanie, informacje dla 
pacjentów.

Międzynarodowe korporacje elektroniczne oprócz dystrybucji źródeł informa-
cyjnych i udostępniania pełnych tekstów czasopism włączyły do swoich usług edu-
kację informacyjną za pośrednictwem przewodników elektronicznych (tutorials). 
W lokalnych lub zintegrowanych zasobach internetowych sporządzanie kopii ksero-
grafi cznych artykułów zastąpiła usługa przekazu tekstów drogą elektroniczną. Stan-
dardem praktyki bibliotek medycznych w Polsce i na świecie, zmieniającym sposób 
realizacji wypożyczeń międzynarodowych oraz krajowych, jest elektroniczne do-
starczanie dokumentów z wykorzystaniem sieci globalnej lub lokalnej, np. SUBITO, 
doc@med, SDDE.

Polskim systemem dostarczania dokumentów zlokalizowanych w bibliotekach 
medycznych jest system doc@med, nadzorowany przez Bibliotekę Główną Uni-
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wersytetu Medycznego w Poznaniu [Piotrowicz, Grządzielewska Krzyżaniak 2001, 
s. 73–85]. Jego funkcjonalność polega na rozpoznaniu poszukiwanych tytułów cza-
sopism w zespolonych katalogach jedenastu bibliotek uniwersytetów medycznych 
w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, 
Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu [Biblioteka Główna Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu: System doc@med, dok. elektr.]. Zalogowanie do lokalne-
go systemu bibliotecznego kieruje użytkownika do kolejnych czynności, począwszy 
od sprawdzenia opisu katalogowego czasopisma do rejestracji zamówienia. Udo-
stępnienie tekstu polega na dostarczeniu dokumentu w postaci zeskanowanej lub 
w wersji PDF na adres poczty elektronicznej użytkownika. 

Tego typu przekazywanie informacji tekstowej w postaci zeskanowanych doku-
mentów ze zbiorów Biblioteki Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego odbywa się w konfi guracji Systemu Dostarczania Dokumentów Elektro-
nicznych (SDDE) [Biblioteka Medyczna. Usługi – SDDE, dok. elektr.]. 

Zmiany w usługach bibliotecznych, będące skutkiem techniki informatycznej, 
wpływają na zdobycie przez odbiorców umiejętności samodzielnego wyboru źródeł, 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb. W propozycjach polskich bibliotek me-
dycznych dla ich odbiorców zaczynają pojawiać się internetowe serwisy RefWorks. 
Stosowane są w nich metody zarządzania danymi z różnych zasobów dziedzino-
wych, np. baz wydawnictw elektronicznych ProQuest, EBSCO, Elsevier, OCLC, ka-
talogów komputerowych i bibliotek cyfrowych. Utworzenie własnego konta w syste-
mie informacyjnym biblioteki umożliwia indywidualnym użytkownikom tworzenie 
własnych spisów bibliografi cznych i ich uzupełnianie, opracowanie tekstów. Wiele 
dotychczasowych czynności bibliotekarskich, polegających na wyszukaniu infor-
macji i jej opracowaniu w postaci np. zestawień tematycznych, odbywa się w sie-
ciowych połączeniach. Nowa technologia informacyjna RefWorks wymaga przez 
użytkownika jedynie wyboru odpowiedniej bazy bibliografi cznej i tekstowej oraz 
umiejętności wykorzystania relacyjnego wyszukiwania z indywidualnym sposobem 
przetworzenia danych, np. notatek, podkreśleń, spisów piśmiennictwa.

Stosowane są w polskich bibliotekach medycznych formaty sieciowe RSS (Really 
Simple Syndication). Usługi typu RSS i EndNote oraz RefWorks zastąpiły abonencki 
system dostarczania informacji, nazwany Selektywną Dystrybucją Informacji (SDI), 
wprowadzony do praktyki informacyjnej bibliotek naukowych na świecie w latach 
sześćdziesiątych [Stefaniak et al. 1979, s. 8]. W sposób stały bibliotekarze dostarczali 
bieżącej i stale aktualizowanej informacji na jednorazowo zamówiony temat przez 
użytkownika indywidualnego lub grupy użytkowników. 

Nowe rodzaje usług, znajdujące się również w ofercie polskich bibliotek wszyst-
kich typów, podobnie jak w innych krajach, spowodowały ewolucję w organizacji 
biblioteki z przesunięciem na pierwszy plan funkcji edukacyjnej.

Wspólne opracowanie bazy słownika deskryptorowego przez polskie biblioteki 
medyczne wyznacza im pole współpracy międzybibliotecznej, tworząc kolejny etap 
w rozwoju polskiego języka haseł przedmiotowych [Kisilowska 2009, s. 241; Uryga 
2006, s. 193–206]. 
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Nieodzowność podejmowania wspólnych decyzji w zarządzaniu tego typu bi-
bliotekami wyniknęła w Polsce na początku lat osiemdziesiątych dwudziestego 
wieku podczas corocznych konferencji problemowych. Wykaz tematów dyskutowa-
nych w trakcie corocznych konferencji problemowych i wybranych na podstawie 
sprawozdań z konferencji przedstawia tabela 24. Charakteryzuje rozwój współpracy 
oraz funkcjonowanie bibliotek medycznych w różnych warunkach gospodarczych, 
politycznych i społecznych Polski. Wyjaśnia w dużym stopniu przyczyny odrębności 
polskiego bibliotekarstwa medycznego w porównaniu z opisanymi wcześniej roz-
wiązaniami w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemczech. 

Tab. 24. Konferencje problemowe polskich bibliotek medycznych

Data i miejsce  Konferencje i narady Problemy

6.12.1981
Gdańsk 

Konferencja dyrektorów
bibliotek akademii medycz-
nych 

 • decyzja organizowania corocznych
konferencji w celu uzgodnienia wspólnych 
form działalności

 • polityka gromadzenia wydawnictw 
zagranicznych 

23–24.09.1982
Białystok

II: Wypożyczenia między-
biblioteczne

 • specjalizacja prenumeraty czasopism 
zagranicznych

 • udostępnianie prac doktorskich
i magisterskich

 • początki kartkowego katalogu centralnego 
czasopism zagranicznych w bibliotekach 
medycznych

15–16.09.1983
Łódź

III: Biblioteki zakładowe 
w systemie biblioteczno-
-informacyjnym uczelni
medycznych 

 • projekt centralnego katalogu czasopism 
zagranicznych zgłoszony przez Bibliotekę 
Akademii Medycznej w Białymstoku

20–21.09.1984 
Wrocław

IV: Bibliografi a i naukowa 
informacja w medycynie

 • prenumerata wydawnictw bibliografi cznych: 
Index Medicus, Excerpta Medica, Current 
Contents

 • bibliografi e osobowe pracowników uczelni 
medycznych 

 • komputeryzacja opracowania wykazów 
nabytków książek zagranicznych 

5–7.12.1985
Poznań

V: Problemy naukowej infor-
macji medycznej

 • język informacyjno-wyszukiwawczy
MEDINFORM

25–26.09.1986
Lublin

VI: Biblioteka centralna
i współpracujące w dziedzinie 
medycyny

 • programy przysposobienia bibliotecznego 
dla studentów I roku studiów medycznych

 • projekt opracowania skryptów i informato-
rów dla studentów

23–25.09.1987
Kraków

VII: Problematyka czasopism 
w bibliotekach medycznych

 • specjalizacja w kontynuacji prenumeraty 
czasopism zagranicznych

 • gromadzenie czasopism na mikrofi szach
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Data i miejsce  Konferencje i narady Problemy

16–17.06.1988
Szczecin

VIII: Konferencja dyrektorów 
bibliotek akademii medycz-
nych

 • automatyzacja prac bibliografi czno-
-informacyjnych, np. wykazów nabytków, 
bibliografi i publikacji pracowników nauko-
wych

 • fi nansowanie gromadzenia zagranicznych 
książek i czasopism

 • dystrybucja darów książek z Fundacji
Kongresu Polonii Amerykańskiej w Chicago

22–23.06.1989
Katowice

IX: Specjalizacja zbiorów 
w naukowych bibliotekach 
medycznych

 • problemy fi nansowania prenumeraty
czasopism

 • programy dydaktyczne przysposobienia 
bibliotecznego studentów I roku i informacji 
naukowej na V roku studiów medycznych

27–28.09.1990
Bydgoszcz

X: Konferencja Międzybiblio-
tecznej Komisji Koordynacyj-
nej Bibliotek Medycznych

 • fi nansowanie bibliotek akademii medycz-
nych

 • zastosowanie komputeryzacji w gromadze-
niu i opracowywaniu zbiorów

 • współpraca bibliotek w zakresie usług repro-
grafi cznych

21–22.06.1991
Warszawa

XI: Współpraca bibliotek me-
dycznych w zakresie udostęp-
niania zbiorów i informacji 
naukowej

 • organizacja wypożyczeń międzybibliotecz-
nych

 • koszty usług informacyjnych: 
 • wykonywanie zestawień tematycznych, 

reprografi cznych
 • udostępnianie baz bibliografi cznych
 • zasoby internetu medycznego

10–11.09.1992
Łódź

XII: Konferencja dyrektorów 
bibliotek
medycznych

 • 70-lecie wyższego wojskowego szkolnic-
twa medycznego

 • polityka gromadzenia wydawnictw zagra-
nicznych

 • automatyzacja centralnego katalogu czaso-
pism zagranicznych

23–25.06.1993
Gdańsk

XIII: Działalność naukowa 
bibliotek medycznych

 • komputeryzacja bibliotek medycznych
 • fi nansowanie zintegrowanych systemów 

bibliotecznych z fundacji Mellona i Sorosa
 • podłączenie bibliotek szkół wyższych do sieci 

NASK
 • opracowanie baz kartotek wzorcowych
 • komputeryzacja Polskiej Bibliografi i Lekar-

skiej
 • potrzeba centralnej koordynacji komputery-

zacji bibliotek uczelnianych w Polsce
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Data i miejsce  Konferencje i narady Problemy

20–22.06.1994
Białystok

XIV: Polska bibliografi a me-
dyczna: tradycje, współczes-
ność i przyszłość

 • kontynuacja Polskiej Bibliografi i Lekarskiej 
XX wieku

 • jednolita metodyka opracowania bibliografi i 
publikacji pracowników akademii medycz-
nych

 • bazy bibliografi czne na CD-romach w pro-
gramie WinSPIRS (Windows Silver Platter 
Information)

7–9.06.1995
Łódź

XV: Udostępnianie zbiorów 
bibliotecznych

 • wypożyczenia międzybiblioteczne
 • przysposobienie biblioteczne i informacja 

naukowa w programach studiów na kierun-
kach medycznych

 • przewodniki informacyjne o zagranicznych 
źródłach informacyjnych

 • udostępnianie informacji bibliografi cznej na 
CD-romach

26–28.05.1997
Lublin–Nałęczów

XVI: Zbiory specjalne a elek-
troniczne nośniki informacji

 • systemy sieciowego udostępniania baz 
danych

 • medyczne bazy w systemie ProQuest Direct 
on-line i na CD-romach

 • multimedialne podręczniki akademickie 
fi rmy SilverPlatter

3–5.06.1998
Poznań

XVII: Dydaktyczne funkcje 
biblioteki głównej akademii 
medycznych z uwzględnie-
niem technik informatycz-
nych

 • programy kształcenia użytkowników
 • analiza potrzeb informacyjnych środowisk 

medycznych

26–28.05.1999
Kraków

XVIII: Możliwości współ-
pracy bibliotek naukowych 
i świadczenia usług w oparciu 
o rozległe sieci komputerowe

 • dostęp do czasopism elektronicznych
w ramach konsorcjów SpringerLINK
i ScienceDirect

 • problemy archiwizacji czasopism 
elektronicznych

 • jednolity system komputeryzacji bibliotek 
medycznych 

 • lokalne i regionalne konsorcja biblioteczne

31.05–2.06.2000
Wrocław

XIX: Perspektywy współpracy 
bibliotek medycznych w dobie 
elektronicznych technologii

 • organizacja specjalistycznych serwisów 
informacyjnych 

 • zasady bibliometrii na podstawie Journal 
Citation Reports 

6–8.06.2001
Szczecin–Między-
zdroje

XX: Współpraca bibliotek 
w zakresie wymiany doku-
mentów w Polsce i na świecie

 • wypożyczenia międzybiblioteczne krajowe 
i międzynarodowe

 • współpraca biblioteki medycznej ze środowi-
skiem medycznym

 • dydaktyka podyplomowa
 • elektroniczne usługi udostępniania doku-

mentów
 • portale medyczne
 • digitalizacja zbiorów specjalnych 
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Data i miejsce  Konferencje i narady Problemy

28–29.11.2002
Poznań

XXI: Biblioteki medyczne 
wobec problemu biblio-
metrycznej oceny dorobku 
naukowego uczelni

 • ocena jednostek naukowych
 • metodologia rankingu polskich czasopism 

medycznych (Index Copernicus) 
 • analiza bibliometryczna polskich czasopism 

medycznych (Główna Biblioteka Lekarska, 
biblioteki uczelni medycznych)

23–24.06.2003
Warszawa

XXII: Rozwój zintegrowanych 
usług bibliotecznych

 • udostępnianie sieciowe baz bibliografi cznych 
i tekstowych

 • elektroniczne dostarczanie dokumentów 

21–22.06.2004
Gdańsk

XXIII: Polityka gromadze-
nia i profi lowania zbiorów 
w bibliotekach medycznych 
w dobie nowoczesnych tech-
nologii informatycznych

 • analiza polityki gromadzenia w bibliotekach 
medycznych

 • współpraca z dostawcami wydawnictw 
zagranicznych

 • problemy realizacji bezpłatnej wymiany 
zbiorów i wydawnictw zbiorowych (uczel-
nianych)

 • analiza kosztów prenumeraty czasopism 
drukowanych i elektronicznych

 • opracowanie kryteriów selekcji materiałów 
bibliotecznych 

7–9.09.2005
Białystok–Biało-
wieża

XXIV: Międzynarodowa 
współpraca bibliotek w dobie 
zmieniających się potrzeb 
użytkowników

 • międzynarodowa współpraca bibliotek
 • biblioteki medyczne w Republice Czeskiej
 • program współpracy Państw Nordycko-

-Bałtyckich
 • udział bibliotekarzy w szkoleniach i konfe-

rencjach w Europie

12–14.06.2006
Lublin–Kazimierz 
Dolny

XXV: Kształcenie użytkow-
ników
naukowej informacji me-
dycznej-
koncepcje i doświadczenia

 • kształcenie użytkowników i bibliotekarzy
 • ocena efektywności źródeł informacyjnych
 • umiejętności informacyjne użytkowników 

informacji naukowej medycznej

12.09.2007
Kraków konferencja 
towarzysząca 
EAHIL Workshop 
Pathways to new 
roles…
12–15.09.2007

 Narada dyrektorów bibliotek 
medycznych 

 • elektroniczne nauczanie w bibliotekach 
medycznych

 • platforma komunikacji bibliotekarzy 
 • recenzowane czasopismo z bibliotekarstwa 

medycznego
 • umowy licencyjne na elektroniczne zasoby 

informacyjne przez konsorcja biblioteczne

15–17.09.2008
Bydgoszcz

XXVI: Naukowa informacja 
medyczna w Polsce. Biblioteki 
medyczne wobec potrzeb 
środowisk medycznych oraz 
perspektywy ich rozwoju 
w realiach Unii Europejskiej

 • biblioteki cyfrowe i repozytoria Open Access
 • współpraca bibliotek ze środowiskiem 

medycznym
 • zasoby elektroniczne i usługi informacyjne 

z wykorzystaniem technologii informacyjnej 
 • (serwisy informacyjne, technologia WIKI, 

e-booki, bibliometria)
 • analiza potrzeb informacyjnych użytkow-

ników
 • projekty Unii Europejskiej

Biblioteki_2.indd   175Biblioteki_2.indd   175 2012-11-26   12:39:522012-11-26   12:39:52



Międzynarodowa przestrzeń bibliotekarstwa medycznego 176

Data i miejsce  Konferencje i narady Problemy

14–15.09.2009 r.
Łódź

XXVII: Działalność dydak-
tyczna oraz zarys dziejów: 
stan obecny i perspektywy 
rozwoju bibliotek uczelnia-
nych, instytutowych i innych 
naukowych w Polsce

 • szkolenia użytkowników on-line
 • bibliometria
 • historia i współczesne kierunki działalności 

bibliotek uczelni medycznych, instytutów 
 • naukowo-badawczych
 • promocja usług informacyjnych bibliotek 

medycznych

9–11.06.2010 r.
Wrocław

XXVIII: Zasoby biblioteczne 
na wyciągnięcie ręki – model 
własnościowy a model 
otwarty

 • polityka gromadzenia: selekcja księgozbioru
 • organizacja udostępniania
 • konsorcja biblioteczne
 • dokumentacja naukowa i repozytoria
 • analiza efektywności usług bibliotecznych

Źródło: opracowanie na podstawie: Birska, Renata; Renata Sławińska (2006). 25 lat spotkań biblioteka-
rzy medycznych: referat jubileuszowy. EBIB. Materiały konferencyjne nr 14 [dok. elektr.]. Forum Bibliotek 
Medycznych 2009, R. 2, nr1(3) s. 111–302, 564–570; R. 2, Nr 2(4), s. 117–681; XXVII Konferencja Prob-
lemowa Bibliotek Medycznych, Łódź 14–15.09.2009 r. [dok. elektr.]; XXVIII Konferencja Problemowa 
Bibliotek Medycznych, Wrocław 9–11 czerwca 2010 r. [dok. elektr.]; Plichta, Jadwiga (2001). Kalenda-
rium konferencji problemowych bibliotek medycznych 1981–2001. Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej, 
R. 47, nr 365, s. 13–15.

Początek organizowania konferencji miał miejsce sześć dni przed ogłoszeniem 
stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. Był to dla polskiego społeczenstwa czas 
trudności z zaopatrzeniem się w podstawowe artykuły niezbędne do życia i zapaści 
gospodarki narodowej oraz wszystkich instytucji społecznych. Stany Zjednoczone 
i NATO zastosowały wobec rządu PRL-u międzynarodowe sankcje gospodarcze 
i polityczne. Mimo zniesienia stanu wojennego przez Radę Państwa 22 lipca 1983 
roku i wprowadzenia ustawy o „szczególnej regulacji prawnej w okresie przezwy-
ciężenia kryzysu społeczno-ekonomicznego” w kolejnych latach osiemdziesiątych 
występowało załamanie państwowej gospodarki [Roszkowski 2003, s. 67]. 

Biblioteki naukowe, w tym również akademii medycznych, były pozbawione 
możliwości dostępu do piśmiennictwa naukowego, kontynuacji prenumeraty czaso-
pism zagranicznych i zakupu nowości wydawniczych z wszystkich dziedzin nauki. 
Pomoc charytatywna dla Polski przychodziła z wielu krajów na świecie, np. Nie-
miec, Francji, Szwecji, Stanów Zjednoczonych. Objęła dostawy książek i czasopism 
naukowych. Przekazywanie darów wydawnictw z nauk medycznych z inicjatywy 
Kongresu Polonii Amerykańskiej w Chicago trwało do końca lat osiemdziesiątych.

W trudnym okresie ostatnich lat PRL-u szczególne znaczenie dla polskiego bi-
bliotekarstwa medycznego miała współpraca bibliotek. W początkowym etapie two-
rzącego się partnerstwa było potrzebne wspólne pokonanie trudności fi nansowych, 
podział zagranicznych darów, opracowanie centralnego katalogu czasopism zagra-
nicznych w celu realizacji podstawowych funkcji informacyjnych. Podejmowane 
inicjatywy i decyzje umożliwiły ogólnokrajowy dostęp lekarzom, studentom oraz 
pracownikom opieki zdrowotnej do zasobów poszczególnych bibliotek akademii 
medycznych i instytutów naukowych. Wcześniej pojawiającą się więź funkcyjną sie-
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ci bibliotecznej potwierdza centralny katalog czasopism zagranicznych opracowy-
wany od 1977 roku. 

W latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku zastosowano automatyzację pro-
cesów bibliotecznych, początkowo pojedynczych procesów, np. opracowania doku-
mentacji działalności naukowej pracowników akademii medycznych, wykazów na-
bytków. 

W kolejnym dziesięcioleciu w większości bibliotek realizowano projekty im-
plementacji zintegrowanych systemów komputerowych w powiązaniu z organiza-
cją regionalnych lub lokalnych konsorcjów. Konieczne stało się wówczas ustalenie 
wspólnych zasad umów udostępniania baz bibliografi cznych Medline w systemie 
fi rmowym WinSpirs, Currents Content, EMBASE (kontynuacji wydawnictwa biblio-
grafi cznego Excerpta Medica) i pierwszych komercyjnych baz tekstowych czasopism 
elektronicznych SpringerLINK, ScienceDirect. 

W latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku pojawiają się jednakowe pro-
gramy kształcenia użytkowników bibliotek akademii medycznych: studentów roz-
poczynających studia i słuchaczy studiów doktoranckich. Do nich należą poradniki 
z informacji naukowej opracowane w Bibliotece Śląskiej Akademii Medycznej oraz 
Bibliotece Akademii Medycznej w Bydgoszczy [Puzio, Ziółkowska, Piątek 1989; 
Dąbrowiecki, Janowicz, Malukiewicz-Wiśniewska 1996]. W tym czasie powstają 
pierwsze przewodniki po zasobach internetu medycznego, rozwijającego się in-
tensywnie w latach dziewięćdziesiątych [Piotrowicz 1996; Uryga, Zygadło-Hutnik 
(red.) 1998]. 

Na początku dwudziestego pierwszego wieku w konferencjach problemowych 
występują nowe zagadnienia badawcze dotyczące bibliometrii, kształcenia studen-
tów on-line oraz włączenia się polskich bibliotek medycznych do międzynarodowej 
współpracy z EAHIL-em oraz doskonalenie języka informacyjnego w wersji pol-
skiej tezaurusa MeSH.

***

W poszukiwaniu procesów organizacyjnych, które stworzyły międzynarodową 
przestrzeń wpływów, należy wyróżnić systemy informacyjne z udziałem bibliotek 
narodowych lub centralnych medycznych. Powstawały w ciągu dwudziestego wie-
ku. Opisane przykłady tego typu rozwiązań w Wielkiej Brytanii i Niemczech nadają 
usługom bibliotek w dwudziestym pierwszym wieku określony format, integrujący 
zasoby informacyjne indywidualnych instytucji.

Obiektywnymi czynnikami, które spowodowały zmiany w organizacji udostęp-
niania medycznej informacji naukowej, był rozwój internetu, rozpowszechnienie 
osobistych komputerów, doskonalenie techniki informatycznej i elektronicznej, in-
dywidualnych zasobów osób prywatnych, np. stron www, poczty elektronicznej.

Zmiany polityczne po 1989 roku w ogólnoświatowej i krajowej polityce, zniesie-
nie podziału na kraje socjalistyczne i kapitalistyczne, włączenie polskich uczelni do 
sieci akademickiej EARN (European Academic and Research Network) wpłynęły na 
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utworzenie odrębnego obszaru informacyjnego. Mieli w nim udział polscy lekarze, 
twórcy internetu medycznego.

Czy występują w nim wspólne z bibliotekami pola współpracy? W następnym 
fragmencie zostaną wyjaśnione powiązania lub ich brak w udziale instytucji opieki 
zdrowotnej, towarzystw lekarskich, grup lekarzy oraz bibliotek w internetowym ob-
szarze komunikacji naukowej, zawodowej, społecznej za pośrednictwem sieci glo-
balnej.

5.4. Polski internet medyczny

Na powstawanie internetowych zasobów informacyjnych w Polsce szczególnie 
wpłynęły zmiany ustrojowe na początku lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wie-
ku, m.in. zniesienie ograniczeń w międzynarodowej polityce gospodarczej, wymia-
nie informacji. W 1992 roku Polska została włączona do światowej sieci rozległej 
BITNET i europejskiej sieci EARN (European Academic and Research Network) 
[Wypych 1997, s. 38]. 

Analiza polskiego piśmiennictwa z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji na-
ukowej pozwala ustalić wstępną hipotezę, że polski internet medyczny powstawał 
z inicjatywy środowisk lekarskich jako forma komunikacji zawodowej. 

Początki jego rozwoju w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku są zbież-
ne z komputeryzacją polskich bibliotek akademickich, uniwersyteckich i specjalnych. 
Należy jednak zaznaczyć udział indywidualnych osób. W latach 1993–1994 twór-
cami pierwszych serwisów internetowych byli Janusz Szymaś, profesor Akademii 
Medycznej w Poznaniu, lekarze Piotr Kasztelowicz, Radosław Śpiewak i Grzegorz 
Staniak. Rozpoczęli komunikację zawodową polskich środowisk medycznych za po-
średnictwem poczty elektronicznej i pierwszego polskiego czasopisma medycznego, 
Elektroniczna Gazeta Lekarska Galen [Kasztelowicz 1999, s. 137]. Genezą Galena 
były pierwsze listy dyskusyjne polskich lekarzy. W czasie dwuletniego ukazywania 
się w sieci, od 1993 do 1995 roku, Galen przyczynił się do rozwoju czasopiśmienni-
ctwa elektronicznego i wymiany informacji naukowej w środowisku internetowym. 

Według Kasztelowicza w kolejnym, drugim etapie formułowania polskiego in-
ternetu medycznego pojawiła się potrzeba archiwizowania i katalogowania zaso-
bów. Biblioteki medyczne stanęły przed nowymi zadaniami: „pozyskiwania prac 
specjalizacyjnych lekarzy i materiałów dydaktycznych, zbierania oraz opracowa-
nia list dyskusyjnych, współredagowania elektronicznych czasopism medycznych” 
[Kasztelowicz 1999, s. 141]. 

Pierwsze sieci lokalne oraz serwisy internetowe medyczne powstały w ośrodkach 
naukowo-medycznych w Poznaniu i Gdańsku, Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 
w Toruniu (połączony z Ogólnouczelnianym Ośrodkiem Obliczeniowym Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika). Tworzono je przy poparciu uczelnianych sieci infor-
matycznych, fi nansowaniu przez Komitet Badań Naukowych i Fundację im. Stefana 
Batorego. Szybki rozwój nowych źródeł informacji naukowej medycznej miał 
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związek z inicjatywą głównie środowisk medycznych zorganizowania w 1995 roku 
w Poznaniu pierwszej konferencji internetu medycznego [Szymaś, Śpiewak (red.) 
1995, 197 s.]. 

Listy dyskusyjne, katalog stron internetowych Eskulap (obecnie Hipokrates) na-
leżą do tych zasobów, które rozpoczęły w Polsce wymianę informacji medycznych 
dotyczących leczenia i diagnozy oraz porad dla pacjentów. W początkowych dwóch 
etapach formułowania się internetu medycznego utworzyły się pierwsze społecz-
ności wirtualne o potrzebach informacyjnych lub zawodowych z zakresu wiedzy 
o zdrowiu. 

Obszar informacyjny „bez granic” łączący środowiska lekarskie w Polsce i za gra-
nicą opisuje Piotr Kasztelowicz, wskazując na listy dyskusyjne, które dały poczatek 
polskiemu internetowi medycznemu [Kasztelowicz 1999, s. 139]. Pierwsza z nich to, 
Lek-med.@achilles, założona w 1994 roku na serwerze Wojskowej Akademii Me-
dycznej w Łodzi. Brak ograniczeń wpisów przyczynił się do szybkiej popularności 
wśród różnych grup społecznych, lekarzy i chorych. Ogólnospołeczne cechy listy 
medycznej Lek-med.@achilles spowodowały zakładanie podobnych otwartych za-
sobów, które zmieniały się w inne formy komunikacji internetowej, np. medyczne 
fora dyskusyjne. Z inicjatywą ich zakładania wystąpiły towarzystwa medyczne, np. 
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego 
[Kasztelowicz 1999, s. 139].

W charakterystyce polskiego internetu medycznego należy uwzględnić prywatną 
listę dyskusyjną „Lekarze” Adama Paradzisza, lekarza mieszkającego w Edmonton 
w Kanadzie. Pierwotnym jej celem była integracja polskich środowisk medycznych 
na całym świecie. 

Na świecie zauważono w tym czasie konieczność uporządkowania wyszukiwa-
nia informacji w internecie za pośrednictwem katalogów stron www, specjalistycz-
nych portali. Powstały w latach dziewięćdziesiątych ostatniego stulecia międzyna-
rodowe źródła internetowe, np. Medical Matrix, Virtual Medical Center. Podobnym 
przewodnikiem po zasobach polskiego internetu medycznego był początkowo 
Centralny Serwis Informacyjny Polskiej Medycyny Eskulap, opracowywany przez 
Jarosława Kosiatego, udostępniany za pośrednictwem strony internetowej Akademii 
Medycznej w Warszawie. Obecnie jest kontynuowany jako katalog www Hipokrates 
i dostępny w portalu wydawnictwa Medycyna Praktyczna OnLine [Medycyna Prak-
tyczna, dok. elektr.]. 

Problemem zauważonym w początkowym okresie kształtowania się międzyna-
rodowego i polskiego internetu medycznego była kontrola wiarygodności informa-
cji. Jej potwierdzenie stanowi odpowiedni znak jakości lub moderowanie list dysku-
syjnych przez grupy wirtualnych moderatorów, decydujących o tematach dyskusji 
lub zamieszczaniu wypowiedzi zgodnie z normami etycznymi oraz kulturą dyskusji.

Znanym i ogólnoświatowym znakiem jakości serwisów tematycznych z zakresu 
ochrony i promocji zdrowia jest symbol HONcode, opracowany przez stowarzysze-
nie non-profi t Health on the Net Foundation [HON, dok. elektr.]. Strony interne-
towe otrzymują znak wiarygodności na podstawie oceny dokonanej przez zespół 
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specjalistów lekarzy ze stowarzyszenia HON. Kryteriami są cechy charakteryzujące 
serwisy tematyczne, takie jak: 

1) kompetencyjność (ang. Authoritative) – opracowanie tematów przez osoby 
o kwalifi kacjach zawodowych medycznych lub instytucje ochrony zdrowia;

2) komplementarność (ang. Complementary) – potrzeba indywidualnych konsul-
tacji medycznych; 

3) poufność (ang. Privacy) – przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych 
i etyki medycznej, zwłaszcza tajemnicy lekarskiej;

4) autorstwo (ang. Attribution) – opis bibliografi czny wykorzystanych publikacji 
i źródeł internetowych z datą ostatniej modyfi kacji;

5) uzasadnienie (ang. Justifi ability) – wyjaśnienie korzyści popartej dowodami na-
ukowymi z określonej metody terapeutycznej lub nazwy leku;

6) profesjonalizm (ang. Transparency) – opracowanie tekstów w sposób zrozumia-
ły i podpisanych przez autorów z zamieszczeniem ich adresów poczty elektro-
nicznej;

7) jawność fi nansowania (ang. Financial disclosure) – określenie komercyjnych ko-
rzyści, wynikających z zamieszczenia określonych danych w serwisie;

8) uczciwość w reklamie i polityka redakcyjna (ang. Advertising policy) – wyróżnie-
nie informacji w celach reklamowych fi rm lub produktów [HNO, dok. elektr.]. 

Kryteria oceny jakości informacji stron www z zakresu wiedzy o zdrowiu według 
ustaleń Komisji Unii Europejskiej ds. Społeczeństwa Informacyjnego tworzą mię-
dzynarodowy przewodnik dla twórców tego typu nowych źródeł. Zaproponowany 
w nim kod składa się z podobnych elementów jak w symbolu HNO i określających: 
1) rzetelność i zrozumiałość (ang. Honesty and transparency), 2) oznaczenie autor-
stwa (ang. Authority), 3) ochronę danych personalnych (ang. Privacy), 4) aktualiza-
cję (ang. Updating), 5) odpowiedzialność (ang. Accontability), 6) przystępny sposób 
opracowania (ang. Accessibilty) [European Commission: Information Society. ICT 
for Health, dok. elektr.]. 

Innym sposobem obrazującym wiarygodność zasobu internetowego jest upo-
rządkowanie zawartych w nich źródeł informacyjnych na podstawie ich rodzajów 
z wyszczególnieniem: 

1)  adresów instytucji ochrony zdrowia, towarzystw medycznych i stowarzyszeń le-
karskich oraz pacjentów, bibliotek, fi rm farmaceutycznych;

2)  wydawnictw baz bibliografi cznych i tekstowych (czasopism naukowych i po-
pularnych) oraz przewodników ułatwiających w nich wyszukiwanie danych lub 
tekstów artykułów);

3)  elektronicznych książek (e-booków), np. atlasów anatomicznych, encyklopedii 
ogólnomedycznych i specjalnych, poradników procedur diagnostycznych i lecz-
niczych, opisów przypadków;

4)  spisów list dyskusyjnych, blogów, podcastów;
5)  ogłoszeń o konferencjach z adresami dostępu do materiałów konferencyjnych;
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6)  odsyłaczy do zasobów informacyjnych internetu, a zwłaszcza grupujących 
wszystkie rodzaje i umożliwiających wieloaspektowe wyszukiwanie np. portali 
organizacji międzynarodowych, katalogów stron www naukowych i populary-
zujących wiedzę zakresu zdrowia. 

Szybki rozwój internetowej przestrzeni informacyjnej spowodował, że w pierw-
szej dekadzie dwudziestego pierwszego wieku pojawiła się niezliczona pod wzglę-
dem tematycznym ilość zasobów medycznych. Wymaga to szczególnie efektywne-
go zarządzania, oceny jakości oraz ochrony danych. Niewystarczające wydają się 
lokalne, uczelniane systemy biblioteczne, dostarczające opisów bibliografi cznych 
o publikacjach lub pełnych tekstów dla określonych grup użytkowników, najczęściej 
jedynie pracowników naukowych lub studentów. 

Potwierdza się potrzeba sformułowania funkcji bibliotek medycznych, polega-
jącej na pośrednictwie do wielu platform cyfrowych. Korzystanie z nich wymaga 
od użytkowników wiedzy o technologii informacyjnej, np. oprogramowania Web 
2.0, narzędzi wyszukiwawczych umożliwiających wariantowe wyszukiwanie według 
słów kluczowych, tytułu, nazwy autora (OAIster) lub zastosowanie kontroli jakości 
informacji (Open DOAR – Directory of Open Access Repositories). 

Popularność technik budowy interfejsów XML i udostępniania informacji 
w formie streszczonych wiadomości kanałami RSS kształtuje nowy model usług 
informacyjnych – bibliotekę 2.0. W jednym centralnym systemie łączą się strony 
internetowe, fachowe blogi tematyczne i tworzone przez osoby indywidualne, listy 
dyskusyjne, nowe źródła informacyjne (elektroniczne czasopisma i książki, katalogi 
biblioteczne OPAC, słowniki terminologiczne, podcasty), narzędzia szybkiego wy-
szukiwania (Quick Search). 

Poglądy Lorcana Dempseya i Robina Murraya wskazują na zmiany w funkcjo-
nalności pod wpływem środowiska użytkowników i źródeł, udostępnianych oraz 
tworzonych przez biblioteki [Dempsey 2006, dok. elektr.; Murray 2006, dok. elektr.]. 

W wykresie Dempseya biblioteka pośredniczy w: 1) dostarczaniu materiałów 
edukacyjnych indywidualnym odbiorcom (ang. Course material text book, lab 
books), 2) systemach zarządzania nauką (ang. Learning management systems, Cam-
pus portal, PDAs (Personal Digital Assistants), 3) kreowaniu rynku odbiorców swo-
ich usług, organizując wystawy (ang. Exhibitions), opracowując wykazy lektur (ang. 
Reading lists) (Rys. 1).

Funkcja informacyjna każdego typu biblioteki polega na współtworzeniu środo-
wiska źródeł informacyjnych z jednoczesnym pośrednictwem w dostępie do innych 
zasobów: repozytoriów instytucji (ang. Institutional repository, e-reserve), zbiorów 
cyfrowych (ang. Digital collections), katalogów pojedynczych bibliotek i centralnych 
zintegrowanych (ang. Catalog, Cataloging ILL). 

Sprzężenie zwrotne występuje w połączeniu: licencjowanych kolekcji (ang. Li-
censed collections), wspólnych zasobów (ang. Aggregations) oraz wirtualnego infor-
matorium (ang. Virtual reference). Jest realizowane w wyborze odpowiednich rodza-
jów baz na podstawie zidentyfi kowanych potrzeb odbiorców. 
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Wcześniej, w rozdziale pierwszym tej książki, przedstawiłam wiedzę o użyt-
kownikach bibliotek medycznych wynikającą z badań ankietowych, których wyni-
ki posłużyły autorom nie tylko do napisania publikacji, ale zostały wykorzystane 
w organizacji praktyki bibliotecznej. Identyczne stanowisko reprezentuje model 
organizacji informacji według Murraya, w którym łączy się wszystkie narzędzia 
i źródła, tworząc ofertę zintegrowanych usług, dostosowanych do potrzeb odbior-
ców indywidualnych oraz zbiorowych [Murray 2006, dok. elektr.].

W założeniach organizacji zasobów i dostępu do informacji (bibliografi cznej, 
tekstowej, faktografi cznej) Murray zaproponował zastosowanie jednego, centralne-
go systemu, tworząc wspólną konfi gurację dla tradycyjnych usług bibliotecznych, 
a także nowych zasobów internetowych (Biblioteka 2.0 + Web.2.0). Funkcjonalność 
wyznaczają w niej zadania: łączenia odmiennych koncepcji udostępniania w sieci 
(ang. Synthesise), wyboru odpowiednich danych i źródeł ze względu na potrzeby 
indywidualnych lub zbiorowych użytkowników biblioteki (ang. Specialise), dosto-
sowania do zmian i stałej aktualizacji oferty informacyjnej (ang. Moblilise) [Murray 
2006, s. 7, dok. elektr.]. 

Rys. 1. Biblioteki w przestrzeni globalnej

Źródło: Dempsey, Lorcan (2006) (dok. elektr.). Th e (digital) library environment: ten years aft er. Ariad-
ne Iss. 46, s. 12. http://www.ariadne.ac.uk/issue46/dempsey/ (zgoda na publikowanie autora, Lorcana 
Dempseya i redakcji czasopisma elektronicznego Ariadne)
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Aktywność biblioteki w środowisku informacyjnym, określona cechą mobilno-
ści (ang. Mobilise), wyjaśnia stałe dostosowanie się do zmieniającej się technologii 
i przemian społecznych otoczenia. 

W znaczeniu terminologicznym i organizacyjnym mieści się reagowanie na po-
trzeby wszystkich grup społecznych (uczniów, studentów, pracowników naukowych 
i instytucji) przez odpowiednią ofertę, np. baz bibliografi cznych, elektronicznych 
podręczników, informacji publicznej, systemów e-learningu, OpenWeb [Murray 
2006, s. 8, dok. elektr.]. W usługach bibliotecznych w dwudziestym pierwszym wie-
ku rozpowszechnia się na świecie profi lowanie odpowiednio dobranych zasobów 
informacyjnych dla odbiorców indywidualnych i zbiorowych. Pracownicy bibliotek 
medycznych realizują w tym procesie najczęściej syntezę wszystkich rodzajów źró-
deł bibliotecznych i internetowych. 

Do ustalenia profi lu użytkownika usług bibliotecznych przydatne są mapy tema-
tyczne. Ich celem jest synteza danych, zrealizowana z zastosowaniem metodologii 
evidence-based i dotycząca najczęściej oceny procedur z medycyny klinicznej oraz 
ich fi nansowania. 

Sposób opracowania wskazuje na nowy paradygmat w ustaleniu semantycznych 
powiązań między terminami. Polega przede wszystkim na powiązaniu w odpowied-
nich jej fragmentach plików tekstów z: objaśnieniami terminów medycznych, zaso-
bami piśmiennictwa, źródłami bibliografi cznymi, bazami oceniającymi, np. Cochra-
ne Library. 

W opisach procedur stosuje się pytania badawcze dotyczące problemów, które 
mogą wskazywać na wątpliwości w postawieniu właściwej diagnozy. Autorzy mapy 
z zakresu medycyny klinicznej (Map of medicine) uwzględnili teksty publikacji po-
chodzące z siedmiu tysięcy tytułów czasopism medycznych i stu siedemdziesięciu 
zasobów szarej literatury [Map of medicine, dok. elektr.]. W opisach tematów publi-
kacji zastosowali kryteria oceniające efekty leczenia, połączone z bazami bibliogra-
fi cznymi lub faktografi cznymi.

Przyszłościowy kierunek rozwoju działalności bibliotecznej w drugiej dekadzie 
dwudziestego pierwszego wieku można dostrzec w mapach tematycznych. Uwi-
doczniły nowy paradygmat w opracowaniu nowych źródeł i usług informacyjnych. 

***
Opierając się na założeniach systematycznego formułowania się wspólnego na świe-
cie obszaru informacyjnego z zakresu OiPZdr., można określić drogi jego przenika-
nia do praktyki bibliotecznej z udziałem stowarzyszeń bibliotekarskich oraz ogólno-
światowych kongresów.

Ustalone we wcześniejszych rozdziałach reguły pozwoliły mi w tej części książ-
ki wykazać powiązania na przykładzie europejskiej sieci informacyjnej z zakresu 
ochrony zdrowia. Uznałam wcześniej za ważne, aby wskazać na formy współpracy 
bibliotekarzy w ramach stowarzyszenia EAHIL. 

Wzorce organizacyjne służą realizacji funkcji informacyjnej i edukacyjnej, do-
starczając potrzebnej wiedzy dla różnych grup użytkowników: pracowników me-
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dycznych i naukowych, studentów i słuchaczy szkolnictwa medycznego, pacjentów 
oraz całemu społeczeństwu. 

Na obecny przebieg globalnej przestrzeni z bibliotekarstwa medycznego ma 
wpływ upowszechnienie internetu, opracowanie nowych źródeł informacyjnych, 
a także działalność organizacji międzynarodowych (IFLA, UNESCO, WHO) oraz 
fi nansowych (Fundacji Rockefellera, Funduszu Stypendialnego Fulbrighta). 

Do wzmocnienia funkcji informacyjnej bibliotek i utworzenia się globalnej prze-
strzeni przyczynił się program dostępności do zbiorów bibliotek na świecie, ogło-
szony przez IFLA w 1983 roku. W tym kontekście ustaleń o znaczeniu międzyna-
rodowym przebiegał proces tworzenia europejskiej sieci informacyjnej z udziałem 
bibliotek. Opisałam dwa przykłady rozwiązań organizacyjnych: brytyjski i niemiecki. 
W pierwszym z nich – brytyjskim – na początku lat dziewięćdziesiątych dwudzie-
stego wieku biblioteki wszystkich typów uznano za instytucje, które wpływają na 
dostęp do informacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia w świetle zmian w pro-
gramie usług zdrowotnych państwa. W drugim przykładzie – niemieckim – polity-
ka informacyjna jest realizowana wspólnie i w zakresie tematycznych kompetencji 
poszczególnych resortów rządowych do spraw zdrowia, opieki społecznej, nauki 
i ochrony środowiska. Koordynacją dostępu do zasobów informacyjnych z wszyst-
kich dziedzin nauki zajmują się niemieckie centralne biblioteki dziedzinowe. Celem 
ich wspólnego dążenia jest budowa zintegrowanych źródeł informacyjnych, portali 
wielodziedzinowych, w których są zamieszczane: biblioteki wirtualne, bazy biblio-
grafi i bieżącej zawartości czasopism typu Current Contents, wydawnictwa elektro-
niczne Open Access.

Obszar ogólnokrajowego polskiego bibliotekarstwa medycznego charakteryzuje 
się dostępem do naukowej informacji medycznej. W tym celu powstała Polska Bi-
bliografi a Lekarska i słownik haseł przedmiotowych stosowany do jednakowej kla-
syfi kacji księgozbiorów w bibliotekach medycznych. Ogólnokrajowe konferencje są 
forum wymiany doświadczeń bibliotekarskiej praktyki. W wyniku współpracy pol-
skich bibliotekarzy z bibliotek uczelni medycznych, sieci GBL-u i instytucji nauko-
wych w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku powstały nadal wspólnie opra-
cowywane źródła informacyjne, np. Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych 
oraz jednolite programy dydaktyczne w ramach przysposobienia informacyjnego 
studentów. 

Odrębną przestrzeń informacyjną stanowi polski internet medyczny tworzony 
przez środowiska lekarskie. Służy komunikacji zawodowej indywidualnych użyt-
kowników, rozwijając się od kont osobistych poczty elektronicznej lub list dysku-
syjnych. 

Poza zakresem działalności bibliotecznej i internetowej w Polsce znajdują się 
grupy społeczne w różnym wieku, poszukujące wiedzy o zdrowiu lub wiadomości 
o usługach medycznych. Na podstawie zrealizowanych badań i opisanych w roz-
dziale trzecim wynika, że do najczęściej wykorzystywanych źródeł należą gazety 
i czasopisma (55,98 procent), poradniki i książki medyczne (55,50 procent). 
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Stwierdziłam możliwości zaistnienia bibliotek publicznych w sferze zdrowia 
publicznego oraz powiązań organizacyjnych w projektowanych związkach miast lub 
aglomeracji, podobnych do utworzonych regionalnych sieci bibliotecznych w Sta-
nach Zjednoczonych. 

Powstają dalsze pytania badawcze dotyczące udziału międzynarodowych orga-
nizacji w tworzeniu informacyjnych i edukacyjnych wpływów na globalizację pro-
gramów społecznych. W tym zakresie zaistniała potrzeba ukazania roli Światowej 
Organizacji Zdrowia w ostatnim, szóstym, rozdziale książki. 
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ROZDZIAŁ 6

BIBLIOTEKI A DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA 
I EDUKACYJNA ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION)

W sferze udostępniania zasobów informacyjnych w dwudziestym wieku nastąpiły 
zmiany o charakterze globalnym oraz wspólnych obszarów działalności instytucji 
społecznych. Należą do nich zagadnienia ochrony i promocji zdrowia. Wymagają 
podziału zadań, ich integracji w dostosowaniu się do zmieniających się i zróżnico-
wanych potrzeb, które dotyczą profi laktyki zdrowia, dostępu do usług medycznych 
i rehabilitacyjnych, informacji naukowej oraz popularyzacji wiedzy o zdrowiu.

Strategia polityki zdrowotnej oparta na wiedzy tworzy podstawy organizacji 
krajowych systemów informacyjnych w ujęciu lokalnym, regionalnym i ogólno-
krajowym. 

Interakcyjne zależności wynikają z międzynarodowego zasięgu źródeł infor-
macyjnych z zakresu wiedzy o zdrowiu i większego zapotrzebowania na kształce-
nie ustawiczne społeczeństwa. Środowisko odbiorców usług medycznych według 
Jonathana Boote’a, Rosemary Telford i Cindy Cooper tworzą: osoby indywidualne 
(odbiorcy usług medycznych), zrzeszenia społeczności lokalnych w sprawach opie-
ki zdrowotnej, międzynarodowe i krajowe organizacje rządowe oraz pozarządowe 
(fundacje) [Boote, Telford, Cooper 2002, s. 217]. Wszystkie rodzaje planowanych 
rozwiązań organizacji opieki zdrowotnej w ujęciu terapeutycznym lub badawczym 
wynikają z holistycznej interpretacji defi nicji zdrowia według Światowej Organizacji 
Zdrowia. 

Na podstawie założeń społecznego ruchu promocji zdrowia ustaliłam kategorie 
wartości, które powinny być osiągnięte przez biblioteki, zwłaszcza publiczne i szkol-
ne, w kształceniu umiejętności z zakresu wiedzy o zdrowiu. 

Hipoteza badawcza określona w wyniku analizy stanu piśmiennictwa z zakre-
su zdrowia publicznego, opublikowanego w latach 1983–2010, wyraża pogląd, że 
sposobność do tego rodzaju działalności informacyjnej i edukacyjnej bibliotek wy-
znacza ruch konsumencki pacjentów, rozwijany w zasięgu międzynarodowym, kra-
jowym i lokalnym. Aktualnie stanowi interdyscyplinarny temat badawczy z zakresu 
medycyny klinicznej, zarządzania w opiece zdrowotnej, zdrowia publicznego i bi-
bliotekarstwa medycznego. 
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Na podstawie literatury przedmiotu oraz dokumentów prawnych WHO wyróż-
niłam zależności występujące w sferze nauki i praktyki, takie jak:

6.1. Ruch konsumencki pacjentów
6.2. Międzynarodowe programy promocji zdrowia
6.3. Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie
6.4. Stowarzyszenia Zdrowych Miast
6.5. Lokalny system informacji z ochrony i promocji zdrowia (projekt własny).

Omówiony postęp badań w naukach medycznych w dwudziestym pierwszym 
wieku uzasadnia udział bibliotek w edukacji zdrowotnej, a zwłaszcza doradztwie 
informacyjnym odbiorców usług medycznych oraz w kształtowaniu aktywnych po-
staw społeczeństwa w środowisku życia. 

6.1. Ruch konsumencki pacjentów

W dalszym poszukiwaniu procesów społecznych o międzynarodowym oddziaływa-
niu na OiPZdr. zauważyłam uwarunkowania występujące w ramach ruchu konsu-
menckiego stowarzyszeń pacjentów. 

Karta praw pacjenta i konsultacje lokalnych środowisk z organizatorami miej-
scowych instytucji zdrowotnych zostały ujęte w brytyjskim Narodowym Progra-
mie Zdrowia na początku lat dziewięćdziesiątych w odpowiedzi na raport [Roya]
Griffi  tha z 1983 roku [cyt. za: Boote, Telford, Cooper 2002, s. 218–219]. W rozdzia-
le drugim książki wykazałam połączenie tego dokumentu z organizacją bibliotek 
szpitalnych i potrzebą kształcenia umiejętności informacyjnych z zakresu wiedzy 
o zdrowiu. Należy ponownie uwzględnić zależności kształtujące się pod wpływem 
podstaw prawnych zawartych w zarządzaniu polityką zdrowotną o znaczeniu mię-
dzynarodowym. 

Można mówić o szerokim oddziaływaniu wciąż aktualnych deklaracji politycz-
nych i takich jak np. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka przyjęta przez Zgro-
madzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948 roku. Była formalnym traktatem, według 
poglądu Marthy Smith, który miał przyczynić się do sprawiedliwego ogólnoświato-
wego dostępu do informacji i umożliwić ludziom dokonywanie własnych wyborów 
zgodnie z normami chroniącymi środowisko naturalne oraz społeczne [Smith 2001, 
s. 522–523]. Sformułowany tam zapis prawa do stowarzyszeń i uczestniczenia w rzą-
dzeniu miał zastosowanie przede wszystkim w organizowaniu się społeczeństw po 
zakończeniu drugiej wojny światowej. 

Zapewnienie prawa do stowarzyszeń ułatwiło zakładanie organizacji konsu-
menckich w sferze handlu i różnego rodzaju usług. Ruch konsumencki rozwijał się 
nie we wszystkich krajach jednocześnie. W dawnych państwach socjalistycznych 
nowe uwarunkowania powstały po 1989 roku w wyniku rozpadu bloku wschod-
niego w Europie Środkowo-Wschodniej. W Deklaracji Kopenhaskiej uchwalonej 
na ogólnoświatowej konferencji w sprawie bezpieczeństwa i współpracy w Europie 
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(5–29.06.1990 roku) uznano podstawowe prawa człowieka i ich ochronę zgodnie 
z zasadami demokracji [Document of the Copenhagen Meeting of the Conference 
on the Human Dimension, 1990, dok. elektr.]. 

Do innych dokumentów organizacyjnych znaczących pod względem ustanowie-
nia międzynarodowego obszaru informacji z zakresu OiPZdr. należą deklaracje de-
fi niujące prawa pacjentów, umożliwiając im zakładanie własnych stowarzyszeń. Były 
wynikiem konferencji organizowanych przez Światową Organizację Zdrowia, np.:

 • Deklaracja Promocji Praw Pacjentów w Europie, podpisana w Amsterdamie 
w 1994 roku (Th e Declaration on the Promotion of Patients’ Rights in Europe),

 • Karta Lublańska Przemian Ochrony Zdrowia z 1996 roku (Th e Ljubljana Charter 
on Reforming Health Care),

 • Deklaracja Promocji w dwudziestym pierwszym wieku podpisana w Dżakarcie 
w 1997 roku (Th e Jakarta Declaration on Health Promotion into the 21st Centu-
ry) [e-Health for patient empowerment in Europe, 2007, s. 28, dok. elektr.].

Podczas obrad konferencji w Rzymie w 2002 roku zaproponowano opracowanie 
Europejskiej Karty Praw Pacjenta (European Charter of Patients’ Rights). Zawarto 
w niej siedemnaście norm prawnych, zapewniających podstawowe przywileje oby-
wateli w każdym kraju w dostępie do informacji, wyrażenia zgody, wolnego wyboru, 
prywatności i zaufania w opiece zdrowotnej. Były już wcześniej określone w konsty-
tucji Unii Europejskiej i umożliwiły powstanie na świecie społecznego ruchu aktyw-
nego obywatelstwa [e-Health for patient empowerment in Europe, 2007, s. 28, dok. 
elektr.]. Szczególnie są ważne dla Polski, jako państwa zrzeszonego w UE.

Włoska organizacja Cittadinanzattiva (Active – Citinzenship Network) zajęła się 
promowaniem aktywności w celu tworzenia środowisk wspierających decyzje rzą-
dowe, samorządowe we wszystkich miejscach życia społeczności lokalnych, regio-
nalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych.

Stowarzyszenia pacjentów są jednym z czynników rekomendacji usług medycz-
nych w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Normy postępowania według 
Karty Praw Pacjentów powinny być jednakowo uznawane. Istnieją jednak różnice 
w ich stosowaniu w krajowych programach opieki zdrowotnej w państwach unij-
nych [e-Health for patient empowerment in Europe 2007, s. 29, dok. elektr.]. Do 
najważniejszych uprawnień przyczyniających się do powstania krajowych systemów 
informacji, połączonych z programami usług medycznych należy uznane na całym 
świecie prawo do: informacji, podejmowania działań leżących w interesie ogólno-
społecznym, uczestnictwa w kształtowaniu polityki zdrowotnej państwa.

W zakresie znaczeniowym terminu prawo do informacji mieści się przywilej 
każdego pacjenta uzyskania wiadomości dotyczących jego stanu zdrowia, uzyska-
nia świadczeń medycznych, sposobu korzystania z nich oraz „wszystkiego, co jest 
dostępne dzięki badaniom naukowym i innowacjom technologicznym” [Europejska 
Karta Praw Pacjenta, dok. elektr.].

Prawo do informacji oznacza współuczestnictwo w tworzeniu środowisk sprzy-
jających zdrowiu i jest niezbędną wartością przyczyniającą się do powstania mię-
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dzynarodowej idei zawartej w promocji zdrowia oraz zmiany w sposobach wyzna-
czania głównych celów polityki zdrowotnej państw.

Według raportu Griffi  tha w planowaniu systemu opieki zdrowotnej należy przy-
jąć model zarządzania i zrezygnować z jedynego zbiurokratyzowanego ogólnokra-
jowego systemu oraz wprowadzić organizację zdecentralizowaną na poziomie lo-
kalnym, regionalnym [Day, Klein 1983, s. 1813]1. W sposobie postępowania widział 
rolę kierowania przez zespoły menedżerskie w odniesieniu do budżetu, planów stra-
tegicznych i oceny efektywności fi nansowania usług zdrowotnych. Griffi  th wyraził 
pogląd, że: „istotą dobrego zarządzania jest służenie pacjentom” [cyt. za: Day, Klein 
1983, s. 1815]. Zaproponował w tym celu przeprowadzanie analizy rynku potrzeb 
i poznania struktury demografi czno-społecznej pacjentów oraz ich środowisk.

Zmiany w organizacji opieki zdrowotnej w ujęciu międzynarodowym sygnalizo-
wano wcześniej w raportach Marca Lalonde’a, ministra zdrowia Kanady i na kon-
ferencji Światowej Organizacji Zdrowia w Ałma-Acie w 1978 roku [Pike, Forster 
(red.) 1998, s. 36]. 

W latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku ukształtowała się ogólnoświato-
wa polityka zdrowotna, rzutująca na współcześnie realizowane społeczne programy 
edukacyjne i informacyjne, nie koncentrujące się jedynie na problemach medycz-
nych, lecz na: 

warunkach wstępnych zdrowia w miejscu zamieszkania i pracy, czynnikach społecznych 
i ekonomicznych [Pike, Forster (red.) 1998, s. 36].

Wstępne ustalenia z konferencji w Ałma-Acie były dyskutowane na Pierwszej 
Międzynarodowej Konferencji Promocji Zdrowia w Ottawie (First International 
Conference on Health Promotion) w dniach 17–21 listopada 1986 roku. Dokument 
zatytułowany Zdrowie dla Wszystkich (Health for All) zawiera ideę promocji zdrowia 
z jej założeniami organizacyjnymi [World Health Organization. Ottawa Charter for 
Health Promotion, dok. elektr.]. Termin promocja zdrowia określa się jako: 

proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem oraz jego po-
prawę [Słońska, Misiuna (oprac.) 1996, s. 34].

Głównym celem rozpowszechniania tej idei jest wprowadzenie zasad mediacji 
ludzi z instytucjami odpowiedzialnymi za realizację usług zdrowotnych. W dostę-
pie do informacji uczestniczą stowarzyszenia pacjentów: „aby zrozumieć we właś-
ciwy sposób uwarunkowania zdrowia i metody postępowania profi laktycznego lub 
terapeutycznego” [e-Health for patient empowerment in Europe, 2007, s. 34, dok. 
elektr.]. 

1  Sir Ernest Roy Griffi  th (1926–1994) – polityk i biznesmen; autor raportu oceniającego stan dostępu 
do świadczeń zdrowotnej brytyjskiego społeczeństwa, opracowanego w 1983 roku na zlecenie Margaret 
Th atcher, premier rządu Wielkiej Brytanii w latach 1979–1990. (Na podstawie: Th e Independent,
29 March 1994 http://www.independent.co.uk).
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Do międzynarodowego rozpowszechniania się organizacji stowarzyszeń pacjen-
tów przyczyniła się Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 roku. Natomiast 
w Karcie Ottawskiej dotyczącej promocji zdrowia należy dostrzec potrzebę rozwoju 
działalności opartej na wiedzy i wymianie informacji, będącej we wzajemnym od-
działywaniu między nadawcami a odbiorcami w celu:

1) tworzenia środowisk sprzyjających zdrowiu, 
2) realizacji usług medycznych zgodnie ze stwierdzonymi potrzebami ich odbior-

ców,
3) dostępu do informacji dla indywidualnych osób, rodzin, różnych grup społecz-

nych ze względu na kategorie wieku, płeć, stan zdrowia, sytuację życiową, 
4) opracowania zasobów informacyjnych i ich rozpowszechniania drogami przeka-

zu społecznego z uwzględnieniem szkół, bibliotek, instytucji opieki zdrowotnej, 
5) kształcenia prozdrowotnego drogami przekazu społecznego,
6) pomocy w podejmowaniu decyzji terapeutycznej, psychologicznej i socjalnej.

Następujący zapis w Karcie Ottawskiej wskazuje na główną myśl przewodnią 
promocji zdrowia, polegającą na: „mobilizowaniu ludzi do aktywnego uczestnictwa 
w działaniach na rzecz zdrowia” [Słońska, Misiuna (oprac.) 1996, s. 34].

Wyrazem wprowadzenia promocji zdrowia do stylu życia społeczności na całym 
świecie są programy edukacyjne i informacyjne WHO, które powodują, że idea jest 
możliwa do urzeczywistnienia.

6.2. Międzynarodowe programy promocji zdrowia 

Preferowanie środowiska naturalnego i społecznego sprzyjającego zdrowiu powin-
no być dążeniem ludzi we wszystkich krajach. Cel ten został zawarty w programach 
politycznych państw w podstawowych dziedzinach życia społeczeństwa, takich jak 
np. rolnictwo, przemysł, edukacja, ochrona zdrowia, opieka społeczna. 

W rozwoju środowisk lokalnych, akceptujących model aktywności społecznej, 
występują uwarunkowania historyczne, demografi czne, wpływające na cechy popu-
lacji w zakresie ochrony zdrowia. Uznawane wartości i obyczaje, zasoby fi nansowe, 
potrzeby mieszkańców tworzą szczególne środowiskowe warunki. 

Monografi a, pt. Zdrowie publiczne (Kraków 1996) pod redakcją Stefana Poździocha 
i Andrzeja Rysia, przedstawia interdyscyplinarne powiązania w dziedzinie zdro-
wia publicznego, obszaru wiedzy reprezentowanego przez główne nauki: kliniczne, 
przyrodnicze, techniczne i społeczne [Poździoch 1996, s. 41].

Międzynarodowe programy służące tworzeniu środowisk wspierających zdro-
wie należy ująć w odniesieniu do konotacji terminu zdrowie. Według Stefana 
Poździocha ta defi nicja ukazuje przenikanie dziedzin tworzących obszar zdrowia 
publicznego i wieloaspektowość. Na podstawie wzajemnych uwarunkowań jest wy-
razem:
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 • „zdolności do normalnego funkcjonowania organizmu, 
 • adaptacji w zmieniającym się środowisku,
 • pewnego potencjału fi zycznego i psychicznego, umożliwiającego rozwijanie 

aktywności,
 • równowagi i harmonii możliwości fi zycznych, psychicznych i społecznych osoby 

ludzkiej” [cyt. za: Poździoch 1996, s. 42]. 

Potwierdzeniem znaczenia zdrowia jest wspomniana już Karta Ottawska. Jej 
główne założenia, podkreślające znaczenie zdrowia publicznego, nazwanego „zdro-
wiem dla wszystkich”, mieszczą się w programie Health21. Został on zatwierdzony 
przez 51. Międzynarodowe Zgromadzenie Społeczności Wspierających Zdrowie 
(Fift y-fi rst World Health Assembly) w maju 1998 roku [Health 21: introduction for 
health for all policy 1998, 34 s.; Zdrowie 21. Zdrowie dla Wszystkich w XXI wieku, 
dok. elektr.].

Z pięciu głównych założeń, zamieszczonych we wstępie do omówienia poszcze-
gólnych celów strategicznych, wynika dążenie do uzyskania rezultatów działań 
społecznych i politycznych w krajach członkowskich WHO w perspektywie dwu-
dziestego pierwszego wieku. Do najważniejszych zadań należy: poprawa zdrowia, 
podniesienie stanu świadomości zdrowotnej, rozwój systemów opieki zdrowotnej, 
promowanie zdrowego stylu życia, tworzenie środowisk sprzyjających zdrowiu. 

Program Zdrowie 21 (Health21) jest kontynuacją postulatów wcześniej zgłoszo-
nych w Karcie Ottawskiej. Należy je rozpatrywać z uwzględnieniem uwarunkowań 
zdrowia. Do podstawowych należy uznanie wartości zdrowia indywidualnych osób, 
grup społecznych w miejscu zamieszkania, pracy lub szkoły przez instytucje ochro-
ny zdrowia i edukacji oddziałujące na zachowania społeczne ludzi oraz odpowie-
dzialne za rozwój środowisk sprzyjających zdrowiu.

W ramach tych dwudziestu jeden celów strategicznych nie zostało sprecyzowane 
umiejscowienie bibliotek, ale ze względu na analogie w ich funkcjach informacyj-
nych lub edukacyjnych można rozważyć znaczenie paralelnie do innych instytucji 
społecznych, np. szkół. 

Obszar działalności informacyjnej i edukacyjnej instytucji społecznych wyzna-
cza wielosektorowa strategia na rzecz zdrowia [Health 21: introduction for health 
for all policy 1998, s. 20–24; Zdrowie 21. Zdrowie dla Wszystkich w XXI wieku, 
dok. elektr.]. 

W jej realizacji zaproponowano podejście siedliskowe (ang. Settings approach), 
oznaczające aktywność indywidualnych osób, grup społecznych, środowisk lokalnych 
(wsi, miasta, dzielnicy, osiedla), instytucji w strukturach systemów społecznych2.

2  Według Leo Barića – profesora w Institute of Health Promotion and Education w University of 
Salford, Manchester (Wielka Brytania) w latach 1990–2000, podejście siedliskowe w promocji zdrowia 
oznacza sposób rozwiązywania problemów przez zwiększenie kreatywności ludzi w identyfi kacji 
potrzeb związanych z miejscem oraz warunkami ich życia; stanowi podstawę organizacji projektów 
społecznościowych, np. Zdrowe Miasto, Szkoła Promujaca Zdrowie. (Na podstawie: Barić, Leo (1993). 
Th e setting approach – implications for policy and strategy. Journal of the Institute of Health Education, 
Vol. 29, s. 114–120).
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Główne cele strategiczne, w kolejności od dziesiątego do trzynastego, stanowią 
dążenia do stworzenia środowiska naturalnego, kulturalnego i społecznego sprzy-
jającego zdrowiu [Health 21: introduction for health for all policy 1998, s. 20–24; 
Zdrowie 21. Zdrowie dla Wszystkich w XXI wieku, dok. elektr.]. Są wykonywane na 
wszystkich poziomach: indywidualnym, społecznym, środowiskowym, instytucjo-
nalnym. Oczekiwanymi rezultatami zaplanowanych działań powinno być uzyskanie 
lub utrzymanie: „dobrego stanu zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego, eko-
nomicznego i kulturalnego” [Health 21: introduction for health for all policy 1998, 
s. 20; Zdrowie 21. Zdrowie dla Wszystkich w XXI wieku, dok. elektr.]. 

Zaproponowana metoda socjologiczna staje się bardziej efektywna ze względu 
na zaangażowanie społeczeństwa. Wartości zachowania dobrego stanu zdrowia 
i środowiska życia powinny być uzyskane przez odpowiednią politykę społeczną, 
fi nansową, informacyjną i edukacyjną z uwzględnieniem: norm budownictwa nie-
szkodliwego dla zdrowia oraz zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi, dostaw 
zdrowej żywności, informowania o zasadach zdrowego odżywiania, pomocy dla 
osób w trudnej sytuacji życiowej. 

Od dziesięciu lat w wielu krajach europejskich jest realizowana działalność in-
formacyjna, edukacyjna, motywująca i doradcza stosowana w celu osiągnięcia zdro-
wych miejsc życia, pracy, rekreacji. Zaproponowany w 1998 roku program WHO 
ukierunkował rozwój inicjatyw w zakresie zdrowia publicznego na kontynencie eu-
ropejskim.

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 23 września 2002 roku 
ustanowiła potrzebne zmiany w zdrowiu publicznym w krajach Unii Europejskiej, 
przydzielając szczególne pierwszeństwo promocji zdrowia [Decyzja 1786/2002 WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady (2002), s. 173]. Stwierdzono w niej znaczenie edu-
kacji i współpracy, podkreślając wykorzystanie nowych technologii informacyjnych 
w dostępie do informacji z zakresu zdrowia [Decyzja 1786/2002 WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady (2002), s. 177]. 

W przepisach wykonawczych można zauważyć harmonijne uzupełnianie się 
z innymi dokumentami. Zgodnie z Planem Działania e-Europa 2002 w sprawie spo-
łeczeństwa informacyjnego w krajach Unii Europejskiej należy stworzyć przyjazną 
dla użytkownika infrastrukturę informacyjną. Z kolei w odniesieniu do spójności 
i współdziałania w zakresie „międzysektorowej strategii zdrowia” jest wymagana 
współpraca międzynarodowa z WHO, Radą Europy oraz Organizacją Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECDE – Organisation for Economic Co-operation and 
Development) [Decyzja 1786/2002 WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2002), 
s. 178]. 

W poszukiwaniu podstaw organizacyjnych dla działalności bibliotek, zwłaszcza 
publicznych i szkolnych, dostrzega się proponowane przez Parlament Europejski 
„środki wspierania”, z których wynika, że poprawę informacji oraz wiedzy w dzie-
dzinie rozwoju zdrowia publicznego należy osiągnąć m.in. przez zapewnienie spo-
łeczeństwu dostępu do wymiany i informacji danych dotyczących zdrowia [Decyzja 
1786/2002 WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2002), s. 182].
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Międzynarodowe znaczenie dla społeczności UE w sprawie zdrowia publicznego 
ma zapis zobowiązujący państwa członkowskie do realizacji przedstawionego pro-
gramu oraz „uzyskanie możliwie najwyższego poziomu współpracy w zakresie dzia-
łań, które powinny zrealizować władze lokalne i regionalne oraz organizacje poza-
rządowe” [Decyzja 1786/2002 WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2002), s. 179].

W kontekście powiązań z krajowymi systemami ochrony zdrowia należy wyjaś-
nić cele strategiczne zawarte w polskim Narodowym Programie Zdrowia (NPZ) na 
lata 2007–2015. Ogłoszono w nim dążenia do: „optymalnego wykorzystania sys-
temu ochrony zdrowia oraz infrastruktury samorządowej dla potrzeb promocji zdro-
wia oraz edukacji zdrowotnej” [Narodowy Program Zdrowia 2007, s. 54, dok. elektr.]. 

Na podstawie oceny realizacji poprzedniego programu z lat 1996–2005, stwier-
dzono potrzebę uwzględnienia instytucji społecznych, pomocnych w realizacji 
zadań z zakresu promocji zdrowia. Zauważono współpracę jedynie z „mediami 
publicznymi oraz komercyjnymi” [Narodowy Program Zdrowia 2007, s. 55, dok. 
elektr.]. 

Rozwijanie edukacji zdrowotnej w szkołach podstawowych i ponadpodstawo-
wych oraz wspieranie działań opartych na podejściu siedliskowym przebiega w ko-
munikacji społecznej. Siedlisko według NPZ:

Jest miejscem, w którym ludzie żyją, pracują i korzystają z różnych świadczeń. W promocji 
zdrowia jest systemem społecznym (całością), który zmienia się, aby poprawić i doskonalić 
zdrowie wszystkich jego członków [Narodowy Program Zdrowia 2007, s. 55, dok. elektr.].

Termin ten ma podobne znaczenie jak system społeczny, przebiegający we 
wszystkich procesach życia społeczeństwa. Nie można zgodzić się z ograniczeniem 
do udziału środków przekazu, radia i telewizji w edukacji zdrowotnej. Społeczną 
perspektywę działalności określa idea promocji zdrowia. Programy WHO, których 
celem jest zwiększenie aktywności ludzi, opisał Jerzy B. Karski (1934–2009) w książ-
ce pt. Praktyka i teoria promocji zdrowia, wyd. 4 (W-wa 2009). W ramach społecz-
nego ruchu są realizowane na świecie projekty, jak: 

 • zdrowe miasto,
 • zdrowe miejsce pracy,
 • szkoła promująca zdrowie,
 • szpital promujący zdrowie,
 • samorządowy ośrodek ekologii i zdrowia,
 • zdrowy dom.

Czynnikiem oddziałującym pozytywnie na powstanie inicjatyw środowisko-
wych jest uczestnictwo szczególnie tego rodzaju instytucji, których działalność re-
alizuje się w wymiarze społecznym. We wszystkich skupiskach życia ludzie stosują 
uznawane przez siebie wartości lub zwyczaje. Do tego rodzaju uwarunkowań świa-
domości społecznej należy umiejętność odczytywania zdrowia (ang. Health litera-
cy) uzyskana w procesie edukacyjnym. Jego celem jest wskazanie społeczeństwu, 
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że „uczenie się zdrowia polega na rozwijaniu umiejętności umożliwiających jego 
odczytywanie” [Karski 2009, s. 63]. 

Wiele powiązań wynika z interpretacji procesu promowania zdrowia, polegają-
cego nie tylko na indywidualnym uczeniu się, ale na rozwoju społecznych inicjatyw, 
wpływających na powstawanie środowisk sprzyjających zdrowiu. Założenia progra-
mów o podobnym znaczeniu podkreślają dalsze zależności. 

Rozpowszechnianie się ruchu promocji zdrowia pod koniec lat dziewięćdziesią-
tych dwudziestego wieku mogło być możliwe za sprawą idei powszechnego dostę-
pu do internetu oraz usług telekomunikacyjnych. Świadczy o tym fakt, że postulaty 
Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej w 1998 roku w Minneapolis dotyczyły 
wprowadzenia zasad partnerstwa w połączeniu zasobów internetowych organizacji 
publicznych, prywatnych i non-profi t [World Summit on the Information Society. 
Resolution 73, 1998, dok. elektr.]. 

Wizję świata, w którym ludzie mają równe prawa do uzyskania informacji i wy-
korzystania wiedzy w celu wzbogacenia swojego życia oraz stworzenia globalnej 
sieci, przedstawiono na Global Knowledge Conference in the Information Age 
(Międzynarodowej Konferencji Wiedzy) w 1997 roku w Toronto. Organizatorami 
konferencji były Bank Światowy i rząd Kanady. Jej rezultatem są międzykontynen-
talne programy współpracy oraz wspólny portal, Global Knowledge Partnership 
[Global Knowledge Partnership, dok. elektr.].

W powiązaniu z rozpowszechnianiem się ruchu promocji zdrowia występuje 
działalność różnych grup społecznych i indywidualnych osób. Ich aktywność przy-
czyniła się do powstania ogólnoświatowej sieci wolontariatów Jeden Świat (One 
World), powołanej w grudniu 1999 roku w Waszyngtonie. Jest to nazwa portalu, 
stanowiącego forum ośrodków wolontariatu w różnych krajach. W programach 
edukacyjnych i społecznych zawierają się poglądy przestrzegania praw człowieka do 
wolności i pokoju, pomoc dla innych ludzi oraz porozumienia między społeczeń-
stwami różnych narodowości [Stowarzyszenie „Jeden Świat”, dok. elektr.]. Znajduje 
się w nich wiele społecznych norm postępowania zgodnych z międzynarodowym 
ruchem promocji zdrowia.

Jeszcze pod koniec dwudziestego wieku powstał projekt do realizacji w krajach 
UE pt. Towards the Information Society in the Central and Eastern European Coun-
tries: thirty ideas for European initiatives,w którym wytypowano trzydzieści stref 
działalności [Towards the Information Society, Brussels (1999)]. 

Określone w nim pola aktywności miały przyczynić się do rozwoju nowego 
typu społeczeństwa. W trzydziestym punkcie ustalono zadania dla bibliotek pole-
gające na:

 • wzmocnieniu współpracy międzybibliotecznej krajowej i międzynarodowej,
 • modernizacji infrastruktury informacyjnej i nowych form usług dla społeczeństwa,
 • udostępnianiu aktualnych danych na temat projektów Unii Europejskiej i prze-

wodników instruktażowych z zastosowaniem zautomatyzowanych systemów bi-
bliotecznych,
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 • współudziale z lokalnymi instytucjami za pośrednictwem sieci informatycznych 
w realizacji inicjatyw sprzyjających rozwojowi społeczeństwa informacyjnego 
[Towards the Information Society, Brussels (1999)].

Na początku dwudziestego pierwszego wieku powstał program UE, zatwierdzo-
ny do realizacji w Lizbonie w 2000 roku, a zakończony w 2005 pt. eEurope – an Infor-
mation Society for All [eEurope, Brussels (2000), 687 fi nal]. Należy zauważyć, że sta-
nowił odniesienie do powszechnej usługi telekomunikacyjnej, wyrażającej dostęp 
do wszystkich zasobów ekonomicznych, administracyjnych, naukowych, a także 
nowych form opieki zdrowotnej. Rozszerzenie postulatu nieograniczonego dostę-
pu do informacji potwierdziły rezolucje World Summit on the Information Society 
(Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego) w Genewie w 2003 roku oraz 
Tunisie – 2005, zawierające główne założenia Organizacji Narodów Zjednoczonych 
[World Summit on the Information Society, 2002, 3 s.]. Podkreślono w nich ogólno-
światowe potrzeby społeczne: „transferu technologii informacyjnej i komunikacyj-
nej przez współpracę wszystkich odpowiednich dostawców” [World Summit on the 
Information Society, 2002, s. 1]. 

Pojawiają się i w tym zapisie nowe funkcje bibliotek publicznych, dostrzeżo-
ne w postulatach bibliotekarzy w międzynarodowych dyskusjach dotyczących 
społeczeństwa informacyjnego. Pod koniec dwudziestego wieku na konferencji 
w Kopenhadze w dniach 14–15 października 1999 roku konsorcjum programu UE 
PubliCA zorganizowało konferencję. 

Uczestniczący w niej bibliotekarze z trzydziestu jeden krajów europejskich wy-
stosowali deklarację. Została nazwana od miejsca konferencji kopenhaską i adre-
sowana do Komisji Europejskiej, władz rządowych oraz lokalnych. Jej głównym 
przesłaniem było zwrócenie uwagi na udział bibliotek publicznych: „w procesie 
umacniania tożsamości społecznej, rozwoju ekonomicznego, kształcenia ustawicz-
nego oraz zróżnicowania kulturalnego i językowego” [Skrzypkowska 1999, dok. 
elektr.]. 

Deklaracja kopenhaska dla środowisk bibliotekarskich w wielu krajach wzmocni-
ła ich prestiż w lokalnych społeczeństwach. Określiła nowe uwarunkowania w dwu-
dziestym pierwszym wieku, które powinny zostać spełnione w poszczególnych kra-
jach przez organizacje rządowe i lokalne. Wskazano w tym dokumencie potrzebę: 
opracowania krajowej polityki informacyjnej w zakresie rozwijania i koordynacji 
odpowiednich zasobów informacyjnych. Podkreślono w deklaracji kopenhaskiej 
przede wszystkim funkcje bibliotek publicznych w dostępie do informacji dla ogółu 
społeczeństwa [Skrzypkowska 1999, dok. elektr.]. 

Identyczna argumentacja znajduje się w stanowisku reprezentowanym przez 
IFLA na drugim Word Summit on the Information Society (Światowym Szczycie 
Społeczeństwa Informacyjnego) w Tunisie w 2005 roku. Zaproponowano tam stwo-
rzenie światowej sieci bibliotek i ośrodków informacji, aby zapewnić nieograniczo-
ny dostęp do zasobów internetowych w odpowiednich formatach i językach oraz 
wspierać ochronę zdrowia i edukację [Byrne 2005, dok. elektr.]. 
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Na podstawie przedstawionych dokumentów wyodrębnia się międzynarodo-
wy obszar przenikania nowych zadań informacyjnych i edukacyjnych dla biblio-
tek publicznych. Należy zauważyć, że podlega on stałemu rozwojowi, wyznaczając 
szczegółowe pola działalności dotyczące jakości życia, zdrowia i bezpieczeństwa 
[i2010 – a European Information Society for growth and employment, Brussels SEC 
(2005) 717]. 

Potwierdzeniem partnerstwa w organizacyjnych rozwiązaniach systemowych 
powinny być przykłady bibliotek publicznych, które uczestniczą w realizacji wspól-
nych celów w zakresie promocji zdrowia, zapewniając dostęp do wszystkich rodza-
jów informacji. 

W rozdziale piątym opisałam już zasady polityki zdrowotnej opartej na wiedzy. 
Wprowadzono je w Wielkiej Brytanii w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, 
rozpoczynając od ogólnospołecznych dyskusji, a zwłaszcza dwóch seminariów zor-
ganizowanych z inicjatywy baronowej Cumberlage. Ich rezultatem była elektronicz-
na biblioteka z ochrony i promocji zdrowia.

W świetle międzynarodowych programów: WHO, IFLA, Parlamentu UE, Świa-
towych Szczytów Społeczeństwa Informacyjnego, okazuje się, że odpowiednio do-
brane źródła informacyjne są potrzebne do osiągnięcia ogólnoświatowych założeń 
społecznego ruchu promocji zdrowia.

Internet medyczny pod koniec lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku po-
czątkowo stał się nowym narzędziem, środkiem przekazu treści medycznych, sto-
sowanym w krajowych lub lokalnych planach strategicznych opieki zdrowotnej. Ich 
właściwością są rozwiązania systemowe.

Powołując się na trzy rodzaje skutecznej współpracy, według autorów Valerie 
Wildridge, Sue Childs, Lynette Cawthra i Bruce Madge’a, zauważa się w systemach 
sekwencyjne oddziaływania wszystkich uczestników na poziomie makro, pośrednim 
(dosłownie mezo) oraz lokalnym [Wildridge et al. 2004, s. 5]. 

Określenie rodzaju poziomu współpracy odpowiada międzynarodowemu za-
sięgowi wpływu przekazu informacyjnego. W poziomie pośrednim skupiają się 
partnerskie działania instytucji lokalnych w celu spełniania określonych potrzeb 
społecznych w poszczególnych regionach lub kulturze narodowej. W poziomie lo-
kalnym powinny być ujęte wszystkie założenia ogólnoświatowego rozwoju społe-
czeństwa informacyjnego w dostępie do zasobów wiedzy z zakresu ochrony i pro-
mocji zdrowia. 

Makroinfrastrukturę biblioteczno-informacyjną tworzy system źródeł z zakre-
su zdrowia publicznego WHO. W polskim piśmiennictwa z bibliotekoznawstwa 
i informacji naukowej Małgorzata Kisilowska przedstawiła charakterystykę tego 
rodzaju zasobów danych, udostępnianych przez biblioteki i ośrodki dokumentacji 
[Kisilowska 2006, s. 83–96].

W polityce zdrowotnej w ogólnoświatowym zasięgu znajdują się odniesienia do 
metodologii zarządzania wiedzą, którą zastosowano w latach dziewięćdziesiątych 
ubiegłego stulecia w zmianach dostępu do usług medycznych. Funkcje informacyjne 
i edukacyjne przydzielono bibliotekom specjalnym, utworzonym w biurach regional-
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nych (WHO Regional Offi  ces). Tworzą one poziom pośredni w udostępnianiu zbio-
rów bibliotecznych, dokumentów oraz baz danych dotyczących potrzeb zdrowotnych 
w poszczególnych regionach geografi cznych, oznaczonych symbolami:

 • AFRICA (Afryka),
 • AMRO/PAHO (Ameryka Południowa i Północna), 
 • EMRO (Eastern-Mediterranean – Środkowy Wschód),
 • EURO (Europa),
 • SEARO (South-East Asia – Azja Południowo-Wschodnia),
 • WPRO (Western Pacifi c – Zachodni Pacyfi k). 

Regionalne biura WHO utworzyły ogólnoświatową sieć bibliotek i ośrodków 
dokumentacji [World Health Organization. Library and Information Networks for 
Knowledge, dok. elektr.]. Różnią się odrębnymi formami usług informacyjnych i bi-
bliotecznych w zależności od rozwoju społecznego, potrzeb w zakresie opieki zdro-
wotnej. 

Międzynarodowy system połączonych baz danych za pośrednictwem jednej 
platformy cyfrowej, Global Health Library, integruje te wszystkie zasoby, które po-
wstają w wielu krajach lub kontynentach, takie jak:

 • WHO bibliographic database (baza bibliografi czna publikacji Światowej Orga-
nizacji Zdrowia),

 • WHO Bookshop (wydawnictwa udostępniane przez biura regionalne),
 • WHO health library for disaster (baza edukacyjno-informacyjna na temat zagro-

żeń, zawierająca pełnotekstowe poradniki, fi lmy instruktażowe),
 • Documents centres (baza adresowa ośrodków dokumentacyjnych Światowej Or-

ganizacji Zdrowia na świecie) [World Health Organization. Global Health Lib-
rary, dok. elektr.]. 

Inicjatywa i potrzeba założenia ogólnoświatowej platformy cyfrowej dla nauk 
medycznych i wiedzy o zdrowiu powstała w 2005 roku na dziewiątym światowym 
kongresie bibliotekarstwa medycznego w Salvador, Bahia w Brazylii (9th Interna-
tional Medical Librarianship). Połączono biblioteki wirtualne, opracowane w mię-
dzykontynentalnych formach współpracy, BIREME/PAHO krajów Ameryki Połu-
dniowej i Ameryki Północnej (zob. tab. 23: Kongresy bibliotekarstwa medycznego 
w latach 1953–2009).

W pierwszej dekadzie dwudziestego pierwszego wieku zaistniała potrzeba po-
łączenia wielu rodzajów zasobów z ochrony zdrowia znajdujących się w globalnej 
sieci. Początkowo biblioteki wirtualne i elektroniczne integrowały zasoby sieciowe, 
ale najczęściej były tworzone przez pojedyncze instytucje lub biblioteki medyczne. 

Do platformy cyfrowej WHO, Global Health Library, włączono międzynarodowe 
źródła internetowe, takie jak przykładowo:

 • SciELO (Scientifi c Electronic Library Online) z pełnotekstowymi zasobami cza-
sopism Open Access,
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 • ScienTI (International Network of Information and Knowledge Sources for 
Sciences, Technology Management) z bazami danych, adresami instytucji na-
ukowych na świecie,

 • ePORTGUSe, biblioteka wirtualna tekstów, raportów dotyczących zdrowia pub-
licznego w języku portugalskim,

 • TROPIKAnet, platforma tematyczna z zakresu medycyny tropikalnej [World 
Health Organization.Global Health Library, dok. elektr.].

Tendencje do tworzenia jednolitych zasobów sieciowych zauważa się od począt-
ku ich powstawania w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku, i uznania za 
ogólnospołeczny przekaz informacyjny o tematyce zdrowia przez organizatorów 
usług medycznych w wielu krajach. 

Do pierwszych tego rodzajów zasobów, łączących przekaz wiedzy o zdrowiu z in-
formacjami o promocji zdrowia, należy portal Healthfi nder. Opracowany w kwiet-
niu 1997 roku pod patronatem amerykańskiego rządu i Ala Gore’a, wiceprezydenta 
w czasie kadencji w latach 1993–2001, oraz Donny Shalala, sekretarz Departamentu 
Zdrowia i Spraw Socjalnych Stanów Zjednoczonych [Deering 2000, s. 6]. 

Intencją twórców ogólnokrajowego rządowego portalu z Offi  ce of Disease Pre-
vention and Health Promotion U.S (Biura ds. Profi laktyki i Promocji Zdrowia) było 
dostarczenie zasobów internetowych, które w latach dziewięćdziesiątych połączyły 
rozproszone źródła informacyjne. Zostało wybranych ponad tysiąc tematów pocho-
dzących z różnych instytucji. Portal Healthfi nder, według założeń amerykańskie-
go programu rządowego, miał przede wszystkim dostarczać wszystkim grupom 
społeczeństwa danych i zasad korzystania z usług medycznych oraz działalności 
wszystkich partnerów w sektorze publicznym, prywatnym, samorządów lokalnych, 
bibliotek, stowarzyszeń pacjentów, towarzystw i instytucji naukowych. Od począt-
ku opracowania miał spełniać funkcje informacyjne i edukacyjne w wyszukiwaniu 
lekarzy specjalistów, ośrodków zdrowia lub domowej opieki zdrowotnej, a także bi-
blioteki publicznej [Healthfi nder.gov, dok. elektr.]. 

Dalszy rozwój portalu wspomagał założenia programu dotyczącego promocji 
zdrowia i profi laktyki, pt. Healthy People 2010, ogłoszonego do realizacji w stycz-
niu 2000 roku przez Departament ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych rządu Stanów 
Zjednoczonych [Deering 2000, s. 7]. Portal Healthfi nder i program Healthy People 
2010 reprezentują określony kierunek działalności, przeznaczony dla społeczeństwa 
amerykańskiego, ale należy w nich dostrzec początek globalnej infrastruktury na-
zwanej e-health. 

Dla zilustrowania relacji w organizacji usług opieki zdrowotnej i udostępniania 
informacji z zakresu wiedzy o zdrowiu oraz udziału bibliotek publicznych w rozwo-
ju społeczeństwa informacyjnego odpowiedni wydaje się przykład krajowego pro-
gramu zdrowia w Austrii. Stosowane tam rozwiązania w systemie ochrony i promo-
cji zdrowia polegają na połączeniu pól działalności w zakresie zarządzania, prawa, 
polityki i wiedzy [Bauch et al. 2006, s. 188]. Każde z nich składa się z odrębnych 
kierunków działalności, ale wszystkie tworzą wspólny cel. Jest nim osiągnięcie po-
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ziomu zdrowia i wiedzy przez zastosowanie odpowiedniej polityki państwa, wspo-
maganej inicjatywami instytucji lokalnych, organizacji pozarządowych. 

Podobnie jak we wcześniej omówionych przykładach w rozdziale piątym, prze-
de wszystkim zasoby internetowe w dwudziestym pierwszym wieku umożliwiają 
skoordynowanie wszystkich projektów. Odpowiednie ich połączenie w sieci tworzy 
wiedzę o projektach rządowych, przeznaczonych do realizacji w całym kraju, regio-
nach i niewielkich siedliskach. W austriackich programach promocji zdrowia wy-
różnia się dążenie do ogólnospołecznego zrozumienia idei Karty Ottawskiej przez 
jej oddziaływania w zakresie zdrowia publicznego za pośrednictwem International 
Network of Health Promotion Foundation (Międzynarodowej Sieci Fundacji Pro-
mocji Zdrowia) [Noack 2006, s. 34–35]. 

W odpowiedzi na inicjatywę WHO powołania International Union for Health 
Promotion and Health Education (Międzynarodowej Federacji Promocji Zdrowia 
i Edukacji Zdrowotnej) powstało w 1992 roku European Public Health Association 
– EUPHA (Europejskie Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego) [Noack 2006, s. 34]. 
Główne kierunki działalności polegają na opracowaniach stanu zdrowia publiczne-
go i opieki medycznej w krajach europejskich, udziale ekspertów w opracowaniu 
projektów, np. usług medycznych w domu, edukacji zdrowotnej, badań naukowych 
[European Association Public Health – EUPHA, dok. elektr.]. 

Na przykładzie rozwiązań systemowych stosowanych w Austrii widoczne są po-
wiązania w poszczególnych terytorialnych formach dostępu do informacji za po-
średnictwem portali:

 • Bundesministerium für Gesundheit (Ministerstwo Zdrowia Austrii),
 • Fonds Gesundes Österreich (Fundacja Zdrowie Austrii),
 • Gesundesleben.at (Zdrowe życie),
 • Styria Vitalis,
 • Wien-Gesunde Stadt (Wiedeń zdrowe miasto).

Szczególnym kierunkiem polityki zdrowotnej w Austrii jest wprowadzenie pro-
mocji zdrowia w życiu społeczeństwa, aby „medycyna nie była jedynie reparacyjna” 
[Bundesministerium für Gesundheit, dok. elektr.]. Systemowe rozwiązania w ochro-
nie zdrowia uwzględniają promowanie wartości zdrowia w szkołach, zakładach pra-
cy, lokalnych środowiskach.

Portal rządowy dotyczący usług medycznych zawiera tematyczne serwisy, zasoby 
internetowe krajowych organizacji zajmujących się promocją zdrowia, np. Fundacji 
Zdrowie Austrii, Zdrowe życie [Fonds Gesundes Österreich; Gesundesleben.at, dok. 
elektr.]. W ofercie informacyjnej stosuje się działania koordynujące odpowiedni 
przekaz o niezbędnych warunkach realizacji krajowego programu świadczenia 
usług medycznych dotyczących: kosztów leczenia, adresów szpitali i lekarzy specja-
listów, czynników szkodliwych dla zdrowia. W dwudziestym pierwszym wieku ko-
munikacja społeczna wymaga w każdym kraju organizacji powiązań na poziomach 
regionalnym i lokalnym. W austriackim systemie ochrony i promocji zdrowia wza-
jemne uzupełnienia w komunikacji w społeczeństwie reprezentuje regionalny portal 
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Styria Witalis i Wien-Gesunde Stadt (Wiedeń zdrowe miasto). Pokazują te dwa pro-
jekty możliwości realizacji idei promocji zdrowia w środowiskach życia mieszkań-
ców, miejscach pracy, różnego typu szkołach. Dotyczą odżywiania, bezpieczeństwa 
psychicznego uczniów w szkole, profi laktyki zachorowania na cukrzycę, edukacji 
zachowań zdrowotnych u dzieci. 

W międzynarodowych programach WHO czy UE są podkreślone walory zasto-
sowania nowej technologii informacyjnej w dostępie do internetowych oraz trady-
cyjnych zasobów wiedzy z zakresu zdrowia. 

Austriacki system ochrony zdrowia mimo braku badań porównawczych wydaje 
się uwzględniać powiązania w ramach różnych systemów społecznych, w których 
uczestniczą biblioteki publiczne. Nowe rodzaje mediów, udostępniane w bibliotece 
publicznej w Wiedniu (Buechereien Wien), tworzą bibliotekę wirtualną (Virtuelle 
Bücherei). Składa się ona z książek elektronicznych (eBook), tekstów do słuchania 
(eAudio), nagrań muzycznych (eMusik), elektronicznych czasopism (ePaper) i teks-
tów (ePub) [Buechereien Wien. Virtuelle Bücherei, dok. elektr.]. Posiada wyszuki-
warkę, zbudowaną z wszystkich rodzajów mediów i zagadnień ujętych w układzie 
systematycznych zależności, reprezentujących wszystkie dziedziny, w tym naukę 
o zdrowiu (niem. Gesundheit). Opisy katalogowe uzupełnia ilustracja okładki, adno-
tacja wskazująca lub omawiająca temat lub przeznaczenie, informacje o autorze oraz 
sposobie odczytania z zastosowaniem odpowiednich programów komputerowych, 
np. MP3, Adobe Reader.

Do nowych źródeł należy włączyć wersję niemiecką tezaurusa MeSH, opracowa-
ną w celu wyszukiwania zagadnień z nauk medycznych oraz wiedzy z zakresu zdro-
wia [Göbel et al. 2001, s. 241]. Reprezentuje ten rodzaj narzędzi informacyjnych, 
które wspomogły utworzenie międzynarodowego obszaru bibliotekarstwa medycz-
nego. Umożliwia on relewantne uzyskanie tematów oraz danych zamieszczonych 
we wszystkich rodzajach źródeł informacyjnych austriackiego systemu z ochrony 
zdrowia i ogólnokrajowej sieci internetowej, Gesundheitsinformationsnetz Austria. 
Terminy medyczne tworzą deskryptory, dostosowane do potrzeb wyszukiwania 
różnych grup odbiorców: lekarzy, organizatorów opieki zdrowotnej, pacjentów. Po-
czątkowo wybrane słowa kluczowe pokazują związki znaczeniowe i ich lokalizację 
w strukturze systematycznej tezaurusa. 

Jak wynika z wielu dokumentów WHO oraz innych organizacji, a także opinii 
specjalistów zajmujących się zdrowiem publicznym, polityka zdrowotna składa się 
z trzech ze sobą powiązanych kierunków działalności dla społeczeństwa: edukacji 
zdrowotnej, zapobiegania chorobom i ochrony zdrowia [Karski 2008, s. 16].

Na najniższym poziomie przepływu informacji znajdują się środowiska lokalne 
w dużych aglomeracjach miejskich i małych miastach. Celem edukacji zdrowotnej 
będzie dostarczenie wiedzy wpływającej na osobiste przekonania ludzi oraz tworze-
nie odpowiedniej polityki społecznej przez samorządy lokalne. 

Należy ten pogląd poprzeć omówieniem interesujących inicjatyw: dwóch biblio-
tek publicznych w miastach, Leatherhead w hrabstwie Surrey w Wielkiej Brytanii 
i Amherst w regionie Buff alo & Erie County w stanie Nowy York w Stanach Zjedno-
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czonych oraz sieci bibliotek szpitalnych Kaleida Health Libraries w Buff alo. W przy-
kładach organizacji warto podkreślić włączenie bibliotek publicznych i szpitalnych 
do lokalnych sieci informatycznych. Ponadto zastosowano w nich nowe rodzaje za-
sobów bibliotecznych, zintegrowanych w ramach regionalnych systemów, np. Buff alo 
and Erie County Public Library System lub lokalnych sieciach, np. Surrey Local Invol-
vement Network-Link. 

Tab. 25. Zintegrowane zasoby informacji lokalnej

Amherst, Buff alo & Erie County, 
NY (USA)

Leatherhead, Surrey (Wielka 
Brytania)

Kaleida Health Libraries
Buff alo, NY (USA)

Zasoby internetowe ze względu 
na potrzeby: 
planowania kariery zawodowej, 
zdrowia i wychowania dzieci,
osób starszych,
młodzieży,
nauczycieli,
osób niepełnosprawnych

Przewodniki dziedzinowe na 
tematy społeczne

Blogi biblioteczne: historia Buff a-
lo, unikalne zbiory biblioteczne, 
nowości internetowe 

Tematyczne zasoby internetowe: 
edukacja,
ekonomia, handel, prawa konsu-
mentów,
pomoc socjalna i zdrowie,
rekreacja, 
dziedzictwo kulturowe,
środowisko naturalne i domowe

Wyszukiwarka według układu 
alfabetycznego tematów

Biblioteka wirtualna: katalogi 
sieci bibliotek hrabstwa Surrey, 
umożliwiające aktualizację przez 
czytelnika danych personalnych 
lub rezerwację książek

Internetowe źródła z zakresu 
ochrony zdrowia:
medycyna alternatywna,
usługi medyczne w instytucjach 
opieki zdrowotnej w stanie WNY 
w 24 językach,
encyklopedie medyczne i in-
formatory z różnych dziedzin 
wiedzy,
zdrowie kobiet

Bazy danych: 
naukowych badań (prób klinicz-
nych),
statystycznych medycznych 
i innych dziedzin w ujęciu krajo-
wym, regionalnym i międzyna-
rodowym,
standardów i badań evidence-
based-practice
Bazy adresowe: 
konferencji i stowarzyszeń 
naukowych z nauk medycznych, 
specjalistów medycyny rodzin-
nej, biblioteki 

Specjalne źródła informacyjne 
z zakresu zdrowia i medycyny:
podkasty, 
przewodniki edukacyjne (tuto-
rials),
czasopisma i książki on-line

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Amherst, Buff alo&Erie County, NY http://www.buff alolib.org; 
Surrey.County Council > People and Community >Libraries (Wielka Brytania) http://www.surreycc.gov.
uk; Kaleida Health Libraries http://library.kaleidahealth.org.

W porównaniu trzech bibliotek, których działalność jest skierowana do ogółu 
społeczeństwa, zauważa się ich zintegrowanie z lokalnymi środowiskami. Odbywa 
się przez zamieszczanie w serwisach internetowych źródeł informacyjnych na te-
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mat spraw socjalnych i zdrowia. Łączą się one z programami edukacji społecznej, 
obejmującymi wszystkie grupy mieszkańców w różnym wieku. Pokazują sposoby 
tworzenia spójności socjalnej i najczęściej dotyczą wzajemnej pomocy w rozwią-
zywaniu problemów życiowych, np. rodziców dzieci z zaburzeniami psychicznymi, 
dzieci niepełnosprawnych. 

Internetowa infrastruktura lokalna na przykładzie hrabstwa Surrey w Wielkiej 
Brytanii łączy informacje w siedmiu głównych kategoriach: 1) sprawy społeczne 
(ang. People and community), 2) opieka socjalna i zdrowie (ang. Social care and 
health), 3) środowisko naturalne i domowe (ang. Environment, housing and plan-
ning), 4) transport i drogi (ang. Transport and roads), 5) biznes i indywidualni klien-
ci (ang. Business and consumers), 6) rekreacja i dziedzictwo historyczne i kultura 
(ang. Recreation, heritage and culture), 7) sprawy urzędowe (ang. Your Council) 
[Surrey. County Council, dok. elektr.].

Lokalna sieć biblioteczna zawiera jednakowe rodzaje źródeł informacyjnych 
o programach edukacyjnych i informacyjnych dla wszystkich mieszkańców miej-
scowości hrabstwa Surrey. Tego rodzaju synteza internetowych baz danych, opra-
cowana według schematu tematycznego, jest stosowana w serwisach internetowych 
bibliotek publicznych w wielu krajach. 

W obu bibliotekach publicznych stosuje się połączenia z systemem informacji 
lokalnej w strukturach sieci informatycznej. Oferta biblioteczna składa się z propo-
nowanych źródeł informacji powszechnej, które reprezentują cechy i potrzeby każ-
dego społeczeństwa na świecie. Do nich należą: sprawy zdrowia, pomocy socjalnej 
i medycznej, zagadnienia ekonomiczne w codziennym życiu ludzi, a także odrębne 
i ważne kwestie dziedzictwa kulturowego dla każdej społeczności lokalnej oraz na-
rodowościowej. 

Biblioteki publiczne proponują aktywizację swoich czytelników przez włączenie 
wolontariatu, klubów dyskusyjnych, opracowanie rankingów książek niezapomnia-
nych. W serwisie informacyjnym sieci bibliotecznej Surrey tego typu formy repre-
zentuje Th e Human Library, międzynarodowa inicjatywa, powstała w Danii i pro-
mowana przez American Library Association – ALA [Surrey. County Council, dok. 
elektr.]. Można ją uznać za formę aktywności lub wsparcia w różnych, wspólnych 
dla wielu ludzi problemach życiowych. Polega na opowiadaniu przez uczestników 
treści przeczytanych książek lub własnych przeżyć. W kategorii tematycznej zdrowia 
znajduje się spis książek proponowanych przez lekarzy (Read Yourself Well) i katalog 
stron internetowych (Health and medicine weblinks) [Surrey. County Council, dok. 
elektr.]. W wybranych serwisach z zakresu ochrony zdrowia są portale międzyna-
rodowe, krajowe i lokalne. Tego rodzaju struktura powiązań przedstawia udział bi-
blioteki publicznej w realizacji idei promowania zdrowia, opartej na popularyzacji 
wiarygodnych źródeł informacyjnych. 

Sieć bibliotek szpitalnych Kaleida Health Libraries została już wcześniej omó-
wiona w rozdziale czwartym, aby wówczas określić jej funkcje jako biblioteki 
szpitalnej w środowisku lokalnym amerykańskiego miasta Buff alo w stanie Nowy 
York. Przypomnienie to w tym fragmencie jest pomocne, aby przedstawić systemo-
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we rozwiązania, umożliwiające mieszkańcom miasta i regionu dostęp do zasobów 
znajdujących się zarówno w bibliotece wydziału medycznego, jak i sieci bibliotek 
szpitalnych oraz publicznych. Ponadto jest potwierdzeniem zastosowania lokalnego 
poziomu koordynacji usług oferowanych dla wszystkich grup społecznych. Misją 
sieci bibliotek szpitalnych Kaleida Health Libraries jest dostarczenie odpowiedniej 
do potrzeb informacji z ochrony zdrowia do miejsc, w których przebywają ludzie, 
np. stanowisk pracy, biur, szpitali, domów [Kaleida Health Libraries, dok. elektr.]. 

Lokalne powiązania w ramach sieci informatycznej miasta Buff alo umożliwiają 
organizację usług dla użytkowników indywidualnych z wszystkich instytucji opieki 
zdrowotnej regionu Buff alo, które tworzą infrastrukturę informatyczną HUBNET 
(Hospitals and University at Buff alo Resorce Network). Źródła danych z ochrony 
zdrowia, rekomendowane przez bibliotekarzy z sieci bibliotek szpitalnych, są za-
mieszczone w odrębnym katalogu, grupującym zagadnienia dotyczące usług me-
dycznych oraz wiedzy o zdrowiu. 

Efektem końcowym bibliotecznego systemu dostarczania informacji i piśmien-
nictwa jest zintegrowanie katalogów komputerowych bibliotek z wszystkich insty-
tucji opieki zdrowotnej, tworzących konsorcjum biblioteczne (Library Consortium 
of Health Institutions in Buff alo – LCHI). 

Międzynarodowy obszar dla swojej działalności i sfery wpływów stworzyły też 
korporacje, opanowując świat. Zauważalny jest ich wpływ na promowanie różnego 
rodzaju produktów służących zdrowiu. W ich reklamie znajdują się hasła nie zawsze 
odnoszące się do idei promocji zdrowia. 

Proponowane przez WHO programy edukacyjne w ramach sieci szkół promu-
jących zdrowie i stowarzyszeń zdrowych miast wyznaczają możliwości kształcenia 
aktywności społecznej oraz świadomości informacyjnej w zakresie poszukiwania 
zagadnień medycznych. 

Założenia organizacyjne, tworzące jednakowy międzynarodowy obszar działal-
ności społecznej, zostaną omówione w dwóch kolejnych fragmentach. 

6.3. Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie

Modele szkół promujących zdrowie pokazują tzw. podejście siedliskowe i są rezulta-
tem paradygmatu aktywnego udziału społeczności w miejscach zamieszkania, pra-
cy, edukacji. 

Ujęcie społeczne określa połączenie zróżnicowanych form organizacyjnych, eko-
nomicznych, środowiskowych, wpływających na zmiany zachowań poszczególnych 
osób wobec własnego zdrowia, rodziny i społeczeństwa. Interdyscyplinarne powią-
zania w dziedzinie promocji zdrowia reprezentuje edukacja zdrowotna, która jest 
dyscypliną występującą w wielu relacjach znaczeniowych w pedagogice, zdrowiu 
publicznym, socjologii. Należą do nich formy działalności wyznaczające osiągnięcie 
rzeczywistych celów kształcenia. Powinny ułatwić uczestnikom procesu edukacyj-
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nego dokonanie zmian w przyzwyczajeniach niesprzyjających zdrowiu oraz dobro-
wolne ich przyjęcie w stylu życia. 

Wiele zostało wyjaśnione i wykonana została synteza założeń organizacyjnych 
polskich programów, proponowanych przez m.in.: Barbarę Woynarowską, Jerzego 
B. Karskiego, Annę Balcerek-Kałek w kontekście międzynarodowych założeń i ich 
realizacji w projektach promujących zdrowie w szkołach [Woynarowska (red.) 1995, 
170 s.; Karski 2009, 296 s.; Balcerek-Kałek 2003, 59 s.]. Podstawy organizacyjne 
edukacji zdrowotnej są rozwijane na świecie, począwszy od lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego stulecia. 

Na podstawie modeli szkół promujących zdrowie stosowanych w krajach euro-
pejskich przedstawię możliwości przyłączenia się polskich bibliotek publicznych 
i szkolnych do międzynarodowego ruchu promocji zdrowia, aktwnie rozwijającego 
się i dostarczającego nowych doświadczeń. Osiągnięcia teoretyczne i praktyczne zo-
stały podsumowane przez uczestników 7th Global Conference on Health Promotion 
(Siódmej Globalnej Konferencji Promocji Zdrowia) w Nairobi (Kenia) w dniach 
26–30 października 2009 roku [World Health Organization. Global Conferences on 
Health Promotion, dok. elektr.]. 

Ustalone w ramach międzynarodowej współpracy programy szkół promujących 
zdrowie służą realizacji edukacji zdrowotnej. Jej celem jest praktyczne kształcenie 
postaw życiowych, świadomość wartości zdrowia. Stosuje się w nich model edukacji 
dla zmiany, polegający na wytypowaniu problemów zdrowotnych, które wymagają 
rozwiązań [Pike, Forster (red.) 1998, s. 11]. 

W poszukiwaniu czynników oddziałujących na zdrowie jednostkowe i społeczne 
proponowana jest Mandala Zdrowia stanowiąca schemat w formie koła. Symboli-
zuje wszechświat i przedstawia wszystkie uwarunkowania zdrowia: system opieki 
zdrowotnej, styl życia i hierarchiczne powiązania wszystkich form środowiska przy-
rodniczego, oddziałującego na życie i zdrowie człowieka [Pike, Forster (red.), 1998, 
s. 20]. Stanowi podstawowy model edukacyjny, którego celem jest uzyskanie wiedzy 
na temat zdrowia. Według WHO tworzy ją zasób pojęć, pozwalających na poznanie 
warunków, które wpływają na osiągnięcie: „dobrostanu społecznego, psychiczne-
go i biologicznego człowieka” [Słońska, Misiuna 1993, s. 68–69]. Wiedzę z zakresu 
OiPZdr. tworzy przede wszystkim zasób informacji umożliwiający podejmowanie 
indywidualnych decyzji związanych ze zdrowiem. 

W organizacji szkół promujących zdrowie autorzy programów wyróżniają trzy 
poziomy: międzynarodowy, krajowy i regionalny. Ponownie należy podkreślić po-
wstanie wspólnego obszaru działalności środowisk społecznych, realizujących pro-
jekty zgodnie z indywidualnymi potrzebami i ustalonymi wspólnie przez wszystkich 
uczestników. Stosowana jest na świecie holistyczna idea promocji zdrowia według 
koncepcji Bente Bruuna Jensena realizowana w podstawowych dwóch paradygma-
tach edukacji zdrowotnej, moralizującym i demokratycznym [Jensen 2000, s. 146–
153]. Są metodami dydaktycznymi, którymi należy osiągnąć cel, jakim jest stwo-
rzenie w szkole społeczności demokratycznej, spełniającej również funkcje ośrodka 
ważnego dla kultury oraz edukacji społeczności lokalnej. Zaproponowano je do sto-
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sowania w jednakowym modelu organizacyjnym szkół promujących zdrowie w Eu-
ropie [Jensen, Simovska (red.) 2002, 81 s.]. 

W moralizującym ujęciu zagadnień promocji zdrowia zawiera się kształcenie 
norm etycznych funkcjonowania człowieka w społeczeństwie. Demokratyczny 
czynnik edukacyjny, jaki powinien być realizowany w projektach według Jensena, 
dotyczy dialogu i dyskusji, przyczyniających się do rozwoju „demokratycznej szko-
ły oraz demokratycznego społeczeństwa” [Jensen 2000, s. 146]. Tradycyjny sposób 
uczenia, zwłaszcza z zakresu wiedzy o zdrowiu, nie zawsze może przyczynić się do 
zmian w dotychczasowym stylu życia. W paradygmacie demokratycznym buduje 
się szerszy cel edukacji, realizowany aktywnymi metodami. 

Na przykładzie projektu duńskiej sieci szkół promujących zdrowie demokratycz-
ny sposób został potwierdzony w 1999 roku ogólnokrajowym programem dotyczą-
cym zdrowia publicznego [Jensen 2000, s. 147]. Podkreślono w nim większą potrze-
bę rozwoju działalności na rzecz zdrowia całego społeczeństwa ze zmniejszeniem 
indywidualizacji w wyborze tematów prelekcji i podejścia pouczającego. 

W ocenie efektów edukacji zdrowotnej Jensen uwzględnił takie elementy procesu 
nauczania, jak: koncepcja zdrowia, podejście pedagogiczne i osiągnięcie rezultatów 
dla środowiska uczniów oraz sposoby oceny rezultatów. Podkreślił pozytywne wa-
lory przede wszystkim sposobu demokratycznego. W modelu moralizującym, który 
odwołuje się do etosu zdrowia i kwestii etycznych związanych z życiem, wskazuje na 
większą rolę nauczyciela jako wykładowcy, mówiącego o konieczności zmian oraz 
pouczającego w sprawach szkodliwości dla zdrowia, np. palenia tytoniu, nadużywa-
nia alkoholu, niewłaściwego odżywiania. Najczęściej nauczyciela reprezentują spe-
cjaliści z różnych dziedzin nauk medycznych lub pokrewnych. Proces kształcenia 
odbywa się w szkole w formie wykładu. Sprawdzenie rezultatów w przyjęciu propo-
nowanych postaw w stylu życia uczniów wymaga zastosowania badań oceniających. 
W koncepcji demokratycznego modelu występują większe możliwości uzyskania 
zaplanowanych rezultatów. Do nich należy przede wszystkim zdobycie przez ucz-
niów i innych uczestników procesu edukacji zdrowotnej umiejętności aktywnego 
działania i rozwiązywania problemów zdrowotnych z identyfi kacją ich przyczyn. 
Nauczyciel jest uczestnikiem, słuchaczem i współdecydującym o proponowanych 
oraz dyskutowanych zmianach w indywidualnym życiu osób lub środowisku szkoły, 
jego otoczeniu społecznym, przyrodniczym. Ocena efektywności polega na wyka-
zaniu rezultatów w poszczególnych fazach realizacji projektu, zmian w poglądach 
i zaangażowaniu, wpływających na nowe tematy projektów. 

Model demokratyczny zawiera więcej skuteczności i przede wszystkim wykorzy-
stuje międzynarodowe założenia edukacji zdrowotnej zawarte m.in. w Karcie Ot-
tawskiej. Bardziej niż model moralizujący przyczynia się do kształcenia społecznej 
aktywności opartej na wiedzy o zdrowiu i umiejętności zrzeszania się ludzi. W pro-
jektowaniu programu realizowanego w sieci szkół promujących zdrowie Jensen wy-
różnia cztery etapy, tworzące wiedzę o zdrowiu na podstawie procesu poznawczego 
składającego się z pytań badawczych. Odpowiedzi na nie wyznaczają obszary, które 
są ponadto uzyskiwane w dyskusjach i powinny obejmować:
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I:  skutki uboczne wyborów w dotychczasowym stylu życia,
II:  wyjaśnienie przyczyn,
III:  działania dla zmian,
IV:  możliwości nowych wyborów zgodnie z indywidualnymi poglądami, planami 

własnego rozwoju, rodziny, grupy społecznej czy środowiska życia [Jensen 2000, 
s. 150–151]. 

Informacje przekazywane w formie wykładu w pierwszym etapie powinny wy-
jaśnić czynniki wpływające na określony problem zdrowotny lub społeczny. Uzy-
skanie nowego zasobu wiadomości nie kończy procesu kształcenia, lecz powinno 
wpłynąć na jego kontynuację w formie określonej działalności indywidualnej lub 
grupowej. Jensen zauważa interdyscyplinarne powiązania w obszarach wiedzy spo-
łecznej i kulturowej [Jensen 2000, s. 153].

Od 1991 roku modele organizacyjne szkół promujących zdrowie ustanowiły 
specjalne systemy edukacyjne [Jensen, Simovska (red.) 2002, s. 2]. Wpłynęły na 
odbiór wartości zdrowia w krajach uczestniczących w kontekście zróżnicowanych 
czynników politycznych, społecznych i ekonomicznych. Każdy z proponowanych 
modeli powstał w wyniku dialogu i porozumienia w celu osiągnięcia wspólnych 
korzyści. Szkoła promująca zdrowie jest bardziej złożonym procesem społecznym 
niż jedynie wytworem międzynarodowych reguł. Postulowane programy edukacyj-
ne opracowywane w ramach międzynarodowej współpracy przyczyniły się do po-
wstania European Network of Health Promoting Schools (Europejskiej Sieci Szkół 
Promujących Zdrowie) z inicjatywy Rady UE i Europejskiego Biura WHO [World 
Health Organization. Th e European Network of Health Promoting Schools, dok. 
elektr.]. 

Początkowo w latach 1991–1992 społeczności szkół w czterech krajach Europy 
Środkowej i Wschodniej: Czechach, Polsce, Słowacji i na Węgrzech, zrealizowały 
pilotażowe projekty [Woynarowska (red.) 1995, s. 9]. Raport opracowany przez Pol-
ski Zespół Szkół Promujących Zdrowie pod kierunkiem Barbary Woynarowskiej 
w 1993 roku podsumował wyniki z pierwszych programów organizacyjnych, zre-
alizowanych w ponad trzystu polskich szkołach, które dobrowolnie zgłosiły swój 
udział do współpracy. Był pierwszym poradnikiem dla zainteresowanych szkolną 
edukacją zdrowotną w Polsce i określił, w jaki sposób szkoła może stać się środo-
wiskiem, w którym akceptuje się model holistyczny zdrowia według Bente Bruuna 
Jensena. Wyróżnia się w nim cztery wymiary zdrowia: fi zycznego, psychicznego, 
społecznego i duchowego. Czynnikami wpływającymi na zdrowie są: styl życia, wa-
runki mieszkaniowe i działania podejmowane przez ludzi. W koncepcji organiza-
cji programów edukacyjnych organizatorzy przyjęli założenia zawarte w defi nicji 
promocji zdrowia, uwzględniającej kryterium działalności zmierzającej do „po-
prawy jakości życia, sprawnego funkcjonowania, większej wydajności i satysfakcji” 
[Woynarowska (red.) 1995, s. 18]. W zaproponowanym modelu działań przez Polski 
Zespół ds. Projektu Szkoły Promującej Zdrowie zaaprobowano podejście siedlisko-
we, proponowane przez Jensena i WHO. 
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Na podstawie pierwszych polskich projektów można zauważyć systemowe roz-
wiązania złożone z takich czynników, jak: 

 • ludzie (uczestnicy),
 • idea (cel działania),
 • strategia (metody lub przyjęte zasady działania),
 • organizacja (zaplanowanie struktury organizacyjnej złożonej z etapów),
 • model działań (sposoby realizacji poszczególnych etapów z uwzględnieniem ak-

tywności osób oraz z zastosowaniem przyjętych zasad działania) [Woynarowska 
(red.) 1995, s. 20, 22, 25].

Istotnym założeniem w systemie powiązań nie jest „promocja zdrowia w szkole”, 
lecz „szkoła promująca zdrowie”. W promocji zdrowia występują jedynie formy edu-
kacyjne, podejmowane w celu poprawy stanu zdrowia lub uzyskania o tym wiedzy.

W modelu szkoły promującej zdrowie zawiera się idea szerszej działalności śro-
dowiskowej, wychodzącej „poza mury szkoły”. Jej celem jest intensyfi kacja edukacji 
zdrowotnej przez rozwiązywanie sprecyzowanych problemów zdrowotnych przy 
współudziale szkoły, rodziny i innych grup z otoczenia społecznego.

W polskich projektach ujęto propozycje polegające na zastosowaniu dyskusji 
problemów wymagających zmian. Nawiązują do dialogu jako metody zapropono-
wanej w modelu demokratycznym edukacji zdrowotnej.

Powiązania szkoły promującej zdrowie wskazują na wielostronne ujęcie społecz-
ne zagadnień ochrony i promocji zdrowia. Potwierdzają konieczność udziału w tego 
typu projektach bibliotek, szkolnych i publicznych. Brak dotychczasowych polskich 
programów, akceptujących uczestnictwo środowisk bibliotecznych w realizacji idei 
promocji zdrowia, powinien motywować je, aby podjąć tego rodzaju działalność.

W polskiej problematyce z zakresu pedagogiki i wiedzy o użytkownikach biblio-
tek występuje podobne pole praktyki bibliotecznej oraz szkolnej. Należy do nich 
kształcenie przez biblioteki w wielu krajach umiejętności informacyjnych o zdrowiu 
omówione w rozdziale pierwszym niniejszej książki. Umiejętności te są rodzajem 
zdolności rozumienia potrzeby zdobycia informacji, znajomości źródeł, pozwalają-
cych na uzyskanie wiedzy i przyczyniających się do podejmowania indywidualnych 
decyzji. 

Zgodnie z zaleceniami WHO do zadań szkoły należy rozwijanie umiejętności 
życiowych dzieci i młodzieży (ang. Life skills). Według defi nicji tego określenia: 
„umiejętności życiowe umożliwiają człowiekowi pozytywne zachowania przysto-
sowawcze, dzięki którym może skutecznie radzić sobie z zadaniami i wyzwaniami 
życia codziennego” [Balcerek-Kałek 2003, s. 11–12].

W powiązaniu z celami edukacji zdrowotnej wyróżnia się dwie kategorie umie-
jętności: 1) podstawowe dla codziennego życia, 2) specyfi czne i dotyczące zagrożeń, 
np. odmawianie używania narkotyków i uczestniczenia w aktach przemocy, wanda-
lizmu.

Oprócz bezpośrednich efektów programów edukacyjnych szkół promują-
cych zdrowie należy podkreślić ich znaczenie w rozwoju przestrzeni oddziaływa-
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nia społecznego opartego na współdziałaniu. Wyodrębnił się w ten sposób obszar 
specjalizacji naukowej – edukacja zdrowotna, reprezentowany przez czasopisma 
Health Education i Health Education Research: Th eory and Practice. Reprezentan-
tem polskich specjalistów jest Barbara Woynarowska, profesor dr hab. nauk me-
dycznych, inicjatorka szkół promujących zdrowie w Polsce, autorka wielu publikacji 
z zakresu medycyny szkolnej i edukacji zdrowotnej [Clift , Jensen (red.) 2005, s. 11; 
Woynarowska 2008, 604 s.]. 

O rozpowszechnieniu się na świecie kształcenia idei promocji zdrowia zadecy-
dowały modele organizacyjne opracowywane i publikowane w poradnikach. Au-
torami zbioru raportów z 2005 roku są organizatorzy szkół promujących zdrowie, 
m.in. w Danii, Szwecji, Irlandii, na Litwie, w Macedonii, w krajach o zróżnicowanym 
poziomie jakości życia społeczeństwa. W proponowanych rozwiązaniach organiza-
cyjnych zauważa się systemowe podejście, w którym uwzględnia się „interakcyjny 
wpływ trzech rodzajów czynników, oddziałujących na uzyskanie efektów realizacji 
planowanego programu” [Tones 2005, s. 23]. Należy do nich: 1) wyznaczenie warto-
ści, jakie uzasadniają podjęcie określonej inicjatywy, 2) cechy socjologiczne i kultu-
rowe, 3) cechy psychologiczne. 

Według Keith Tones szkoła nie może nauczyć wszystkiego, dlatego wybór celu 
kształcenia powinien być szczególnie istotny w powiązaniu z wizerunkiem kultury 
społecznej środowiska szkoły. W nim mieszczą się pilne potrzeby wychowawcze, 
które powinny sprzyjać rozwojowi psychicznemu, fi zycznemu i społecznemu ucz-
niów.

Zarejestrowany w zbiorze raportów model edukacyjny Petera Paulusa przed-
stawia podobne wieloaspektowe powiązania edukacji zdrowotnej z otoczeniem, 
tj. siedliskiem, oraz innymi programami promującymi zdrowie, np. zdrowe miasto 
[Paulus 2005, s. 57–59].

Według tego autora w projekcie realizacji przez społeczeństwo szkoły powinno 
promować się wartość zdrowia w ujęciu holistycznym, uznawaną jako cecha oce-
niająca i wyróżniająca „dobrą szkołę, którą jest szkoła promująca zdrowie” [Paulus 
2005, s. 55]. Występują w nim pola działalności, wewnętrzne i zewnętrzne:

 • nauczanie i uczenie się,
 • szkolne środowisko,
 • współpraca z instytucjami opieki zdrowotnej i specjalistami,
 • zarządzanie z uwzględnieniem wartości zdrowia.

W proponowanym postępowaniu edukacyjnym Paulus uwzględnia salutogene-
tyczną koncepcję zdrowia i powołuje się na Antonovsky’ego [Paulus 2005 s. 61]. Jej 
podstawy wyjaśnia Karski i interpretuje w następujący sposób:

Zasadniczym czynnikiem sprzyjającym zdrowiu jest poczucie koherencji. Według 
Antonovsky’ego jest to globalna orientacja jednostki, wyrażająca stopień jej ogólnego, 
trwałego, choć dynamicznego, poczucia pewności, że: 1) bodźce, które wpływają na ży-
cie, zewnętrzne i wewnętrzne, są ustrukturyzowane, przewidywalne i dają się wyjaśnić, 
2) są dostępne jej zasoby pozwalające sprostać wymaganiom stawianym przez wspomniane 
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bodźce, 3) wymagania stanowią wyzwanie, warte zaangażowania i podjęcia działania [cyt. 
za: Karski 2009, s. 18–19].

W ustaleniu zasad organizacji modelu edukacyjnego w ramach promocji zdrowia 
zauważa się spójną defi nicję zdrowia, obejmującą obszary życia ludzi, emocjonalne 
i w relacjach z otoczeniem (rodziną, miejscem pracy, nauki) oraz egzystencjalne 
określające warunki socjalno-bytowe. W metodach organizacji sieci szkół promują-
cych zdrowie występują podobne poglądy wielu autorów. Szczególny wpływ w od-
czytywaniu zdrowia mają zachowania zdrowotne uzyskane w wieku dziecięcym oraz 
dorastania. 

Szkolne środowisko promujące zdrowie charakteryzuje kultura szkoły, np. psy-
chologiczno-socjalny nastrój, podwórze szkolne, stanowiące miejsce do gier, relaksu 
i spędzania wolnego czasu, przestronne klasy z odpowiednim oświetleniem i kolo-
rystyką sprzyjającą dobremu samopoczuciu. Współpraca określa powiązania we-
wnętrzne i zewnętrzne szkoły na podstawie ustalonych potrzeb w realizacji projek-
tu. Do nich mogą należeć porady psychologa szkolnego, pediatry, poradni zdrowia 
i lekarzy specjalistów. 

W sposobach zarządzania szkołą stosuje się systemowe rozwiązania, w których 
uwzględnia się zintegrowanie wszystkich procesów, jakie występują w poszczegól-
nych polach działalności. 

Podsumowanie dziesięcioletnich doświadczeń obrazuje potrzebę zmian środo-
wisk szkolnych z ujęciem uwarunkowań zdrowia psychicznego i fi zycznego uczniów 
wpływających na ich rozwój. W międzynarodowym obszarze promocji zdrowia, 
rozpoczętym przez Kartę Ottawską w 1986 roku, wyeksponowano zdrowie jako 
wartość życia ludzi na całym świecie. W dwudziestym pierwszym wieku, w zakre-
sie powiązań programów promujących zdrowie z edukacją zdrowotną, realizowaną 
w różnych siedliskach, wyodrębniła się problematyka badawcza określona terminem 
odczytywanie zdrowia (ang. Health literacy) [Karski 2009, s. 63–64]. Decydującym 
ukierunkowaniem nowej perspektywy badawczej i praktyki była konferencja WHO 
w Nairobi, stolicy Kenii w dniach 26–30 października 2009 roku [World Health Or-
ganization. 7th Global Conference on Health Promotion, dok. elektr.]. Jej uczestnicy 
uznali, że cel realizowanych projektów powinna stanowić adaptacja zarówno warto-
ści zdrowia, jak i umiejętności właściwego jej uznania w codziennym życiu [World 
Health Organization. 7th Global Conference on Health Promotion, dok. elektr.]. 
Szczególnie istotne są ustalenia dotyczące znaczenia terminu odczytywanie zdrowia, 
oznaczającego trzy poziomy zasobu wiedzy z zakresu zdrowia i wskazujące na zdo-
bycie umiejętności:

1)  praktycznych (ang. Functional literacy) – indywidualnych, aby zrozumieć ter-
minologię medyczną w stosowaniu zaleceń terapeutycznych oraz danych z za-
kresu ochrony zdrowia, przekazywanych przez personel medyczny w celu np. 
przyjmowania leków, pomocy doraźnej w domu, potrzeby dostosowania się do 
terminów badań kontrolnych;
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2)  poznawczych (ang. Conceptual literacy) – tworzących szeroką skalę wiedzy 
umożliwiającej ludziom ustawiczny rozwój i wyszukiwanie informacji o zdrowiu 
zgodnie z własnymi potrzebami w celu zlikwidowania czynników ryzyka wpły-
wających negatywnie na stan zdrowia i jakość życia,

3)  odczytywania zdrowia jako procesu złożonego z decyzji ludzi (grup społecznych, 
pacjentów) dotyczących zakładania własnych organizacji, stowarzyszeń) i udzia-
le w decyzjach oraz organizacji systemów usług medycznych, krajowych i lokal-
nych (ang. Health literacy as empowerment) [World Health Organization. 7th 
Global Conference on Health Promotion. Conference Working Document, dok. 
elektr. s. 4].

Przede wszystkim koncepcja aktywnego obywatelstwa (ang. Empowerment), jest 
podstawowym uwarunkowaniem tworzenia szkół promujących zdrowie i innych 
podobnych inicjatyw w ramach ruchu społecznego w promocji zdrowia. Celem 
edukacji zdrowotnej nie jest jedynie odbiór pewnych tylko treści, przekazywanych 
przez media (radio, telewizję, prasę, fi rmy reklamowe), lecz ukształtowanie świa-
domości społecznej ludzi w potrzebach angażowania się i podejmowania decyzji
we własnych sprawach życiowych.

***
Z powyższego omówienia wynika, że promocja zdrowia tworzy system społeczny, 
łączący się z wieloma instytucjami i organizacjami w środowisku, których działal-
ność wymaga partnerskiego współdziałania. Niezbędnym warunkiem jest świado-
mość uznawanych w określonym siedlisku i środowisku szkoły wyobrażeń, opinii, 
poglądów, przesądów czy stereotypów. Mogą pomagać lub utrudniać realizację 
demokratycznego modelu szkoły promującej zdrowie. Powodzenie planowanych 
przedsięwzięć w dużym stopniu zależy od umiejętności zespołowego współdecy-
dowania. Tworzenie projektów edukacji zdrowotnej wymaga zmian w mentalności 
społeczeństwa. 

Przedstawione przeze mnie stanowisko określa potrzebę uznania polskich biblio-
tek zarówno w organizacji szkół promujących zdrowie w teoretycznych założeniach, 
jak i praktycznych projektach tworzonych przez poszczególne zespoły szkolne.

Wskazane przykłady bibliotek w odpowiednich ogólnokrajowych lub środowi-
skowych programach pokazują nieznany potencjał informacyjny z zakresu wiedzy 
o zdrowiu oraz innych zagadnień życia codziennego. Do bibliotecznych nowych 
rodzajów źródeł należą odpowiednio dobrane środki dydaktyczne, np. gry eduka-
cyjne, zasoby internetowe o tematyce zdrowia. Oferowane są społeczeństwu w wielu 
krajach przez biblioteki publiczne, szkolne i szpitalne, w których widoczne są moż-
liwości zaangażowania ruchu konsumenckiego pacjentów.

Wydaje się, że w sferze działalności społecznej bibliotek mieszczą się założenia 
projektów „zdrowe miasta”, które mogą być tworzone przez niewielkie grupy miesz-
kańców. Międzynarodowy zasięg tej formy organizacji potwierdzają założenia pro-
gramowe UE. 
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W kontekście globalnych powiązań i ruchu konsumenckiego lub inaczej empo-
wermentu omówię powstawanie stowarzyszeń zdrowych miast. 

6.4. Stowarzyszenia Zdrowych Miast

Polityka biblioteczna w wielu krajach jest określana przez misję społeczną wyzna-
czoną programami UE czy przez kongresy dotyczące społeczeństwa informacyj-
nego. Dostrzec w nich można dążenia do likwidacji przyczyn, które powodują ba-
riery, m.in. w dostępie do usług zdrowotnych, godnych warunków życia i rozwoju 
osobistego, podstawowych praw człowieka. W konsekwencji powstaje wykluczenie 
społeczne dotykające pojedyncze osoby, grupy społeczne, całe społeczeństwa czy 
państwa i kontynenty. 

Podobnie jak w szkołach promujących zdrowie projekty założycielskie zawierają 
model demokratycznej aktywności osób w określaniu spraw wymagających popra-
wy warunków życia lub zmian w otoczeniu społecznym. I w tej koncepcji promocja 
zdrowia nie ogranicza się do profi laktyki chorób. Jest dążeniem zmierzającym do 
urzeczywistnienia idei promocji zdrowia w międzynarodowej strategii oddziaływa-
nia WHO. Główne kierunki jej realizacji wykazują powiązania z innymi dziedzina-
mi nauki i polityki społecznej, np. architekturą i planowaniem przestrzennym miast 
z ich rewitalizacją w celu poprawy warunków socjalno-ekonomicznych, odnowienia 
lub zachowania kulturowych struktur urbanistycznych.

Autorzy projektów stowarzyszeń „zdrowych miast” podkreślają potrzebę aktyw-
ności ludzi w ochronie zdrowia i środowiska. Na przestrzeni lat osiemdziesiątych 
oraz dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku ukształtował się obszar polityki spo-
łecznej z wyznaczonymi priorytetami dla środowiska oraz zdrowia, który rozpa-
trywać należy w trzech poziomach oddziaływania: międzynarodowym, krajowym 
i lokalnym.

Temat organizacji ruchu społecznego „zdrowe miasta” nie jest nowym zagad-
nieniem w dziedzinie zdrowia publicznego. Mieszczą się w nim interdyscyplinarne 
powiązania oraz zgodność poglądów badaczy, projektantów czy organizatorów śro-
dowisk życia społeczeństw w wielu krajach na świecie. 

Organizację „zdrowych miast” przedstawił w polskim piśmiennictwie Jerzy B. 
Karski, stwierdzając, że już w wiekach minionych brano pod uwagę czynniki wpły-
wające na zdrowie mieszkańców w projektach architektury i urbanizacji miast 
[Karski 2009, s. 112–130]. Wymienia nazwiska architektów dwudziestego wieku, 
których idee zawierały dążenia do funkcjonalności obiektów i ich spójności z pej-
zażem: Ebenez Howard (1850–1928), twórca projektu „Miasta-ogrodu”, August 
Perret (1874–1954), Le Corbusier (1887–1965), Maciej Nowicki (1910–1951), Lewis 
Mumford (1895–1975) [Karski 2009, s. 114]. W koncepcjach wybitnego architekta 
dwudziestego stulecia Franka Loyda Wrighta (1867–1959), prekursora architektu-
ry organicznej zespolonej z przyrodą, oraz dwudziestego pierwszego wieku Petera 
Zumthora (1943–), szwajcarskiego twórcy minimalistycznych budynków mieszkal-
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nych i użyteczności publicznej, występują poszukiwania koherencji, polegające na 
zgodności zamysłu twórczego w urbanistyce promującej zdrowie. 

W kierunkach rozwoju przestrzennego siedlisk życia współczesnego społeczeń-
stwa mieszczą się odwołania do odczuć intelektualnych lub estetycznych, „świa-
domości o łączności z kształtem oraz określoną sytuacją historyczną miejsca” 
[Zumthor 2010, s. 17].

W naukowym i społecznym obszarze promocji zdrowia o ogólnoświatowym od-
działywaniu powstała problematyka wykazująca zależności między środowiskiem 
a zdrowiem. Według założeń organizacyjnych WHO potrzebne są wstępne działa-
nia, polegające na powołaniu zespołu z różnych sektorów tworzących lokalną po-
litykę społeczną, gospodarczą i umożliwiające udział społeczeństwa [Karski 2009,
s. 117–119]. Powołany zespół przedstawicieli różnych grup społecznych, organizacji 
i instytucji tworzy strategię działania. Składa się z trzech etapów: początkowego, 
organizacyjnego i podejmowania działań. W obrębie każdego z nich proponuje się 
wykonanie „kroków wdrożenia projektu” złożonych z etapów:

 • „przygotowań – powstanie grupy wsparcia, pogłębienie wiedzy na temat idei 
zdrowego miasta, poznanie potrzeb i możliwości fi nansowych, przygotowanie 
propozycji i uzyskanie aprobaty rady miejskiej,

 • organizacji – ustanowienie zespołu kierującego, analiza środowiska projektu, 
zdefi niowanie zadań, utworzenie miejsca funkcjonowania zespołu projektu, pla-
nowanie strategii działania,

 • podejmowania działań – zwiększenie świadomości zdrowotnej, wspieranie pla-
nowania, zachęcanie społeczności lokalnej do uczestnictwa w projekcie, promo-
wanie” [Karski 2009, s.118]. 

Na początku lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku autorzy opracowań 
przedstawili początkowe założenia organizacyjne ruchu „zdrowych miast” na świe-
cie, np. Lucy Lynn McIntyre oraz John K. Davies, Michael P. Kelly, redaktorzy mono-
grafi i pt. Healthy cities: research and practice [McIntyre 1992, s. 15–22; Davies, Kelly 
(red.) 1993, 188 s.]. Genezę ogólnoświatowej idei promocji zdrowia ustaliła Lucy 
Lynn McIntyre, wskazując datę 1974 roku, kiedy z inicjatywy rządu kanadyjskiego 
powstał traktat pt. A New perspective on the Health of Canadians (Nowe spojrzenie 
na zdrowie Kanadyjczyków) [McIntyre 1992, s. 15–22]. Ogłoszono w nim potrzebę 
uwydatnienia problemu stylu życia w ochronie zdrowia. Autorka stwierdza również, 
że do rozpowszechnienia się idei promowania zdrowia na świecie przyczyniło się 
założenie w 1985 roku w Kanadzie ruchu „zdrowych miast” (ang. Healthy Cities 
Movement) z inicjatywy Trevora Hancocka oraz Lena Duhla, lekarzy i specjalistów 
z zakresu zdrowia publicznego. Rok później organizacja WHO ogłosiła wspomnia-
ny wcześniej podstawowy program Zdrowie dla Wszystkich, zawierający założenia 
ideowe promocji zdrowia i ich zastosowanie we wszystkich formach działalności 
instytucji społecznych. 

W pracy zbiorowej pod redakcją Daviesa i Kelly’ego zobrazowano szeroki kon-
tekst naukowej oraz fi lozofi cznej debaty dotyczącej społecznego ujęcia cech moder-
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nizmu i postmodernizmu zawartych w projektach „zdrowych miast” [Davies, Kelly 
(red.) 1993, 188 s.]. 

Według modernizmu społeczny ruch promocji zdrowia jest odpowiedzią na kry-
zys kultury oraz cywilizacji dwudziestego wieku. Natomiast postmodernizm głosi 
negację kultu nowoczesności i odwołuje się do historycznych uwarunkowań w ży-
ciu społeczeństwa, np. przez rewitalizację miast, tworząc nową ontologię w zakresie 
zdrowia publicznego. Autorzy Davies i Kelly zebrali pierwsze założenia programo-
we i projekty adaptujące holistyczny model zdrowia oraz salutogenetyczne podejście 
w metodologii zdrowia publicznego. Przedstawili genezę ogólnoświatowego ruchu 
promującego zdrowie, którego inicjatorem był Trevor Hancock, nie tylko lekarz, 
ale również pierwszy przewodniczący Partii Zielonych Kanady i międzynarodowy 
konsultant do spraw promocji zdrowia. Według Hancocka potrzebne było opraco-
wanie modeli organizacyjnych, które są wariantami rozwiązywania potrzeb przez 
społeczeństwo. Tworzenie ruchu społecznego polega jego zdaniem na konsolidacji 
działań opartych na wiedzy i skierowanych na rozwój aktywności ludzi w celu po-
lepszenia jakości ich życia. 

Książka Daviesa i Kelly’ego jest opracowaniem pierwszych projektów stowarzy-
szeń „zdrowych miast”, które powstawały na początku lat dziewięćdziesiątych dwu-
dziestego wieku. Do nich należą: projekt Noalunga Healthy City w Australii, stowa-
rzyszenie Healthy Cities w Glasgow (Szkocja), ogólnokrajowe sieci zdrowych miast 
w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Kraje te rozpoczęły najwcześniej międzyna-
rodową współpracę, zakładając International Healthy Cities (Międzynarodową Sieć 
Zdrowych Miast) i tworząc początki globalnej przestrzeni informacyjnej promocji 
zdrowia w siedliskach życia [International Healthy Cities, dok. elektr.].

Kontynuacją wstępnych założeń programowych zarówno WHO, jak i szcze-
gółowych projektów są ustalenia w ramach konferencji stowarzyszeń „zdrowych 
miast”, odbywających się w Kopenhadze (1992), Atenach (1998), Belfaście (2003) 
i Zagrzebiu (2009) [World Health Organization. Phases I–V of the WHO Healthy 
Cities Network, dok. elektr.]. 

Każda z konferencji wyznaczyła kierunki działalności i priorytetowe tematy do 
realizacji w miastach państw członkowskich WHO w ramach pięciu faz określonych 
datami realizacji: 

I: 1987–1992  (początek zakładania europejskiej sieci zdrowych miast i ustalenie 
metod działania), 

II: 1993–1997  (rozszerzanie się idei promocji zdrowia w powiązaniu z rozwojem 
aktywności i wszechstronnego ujęcia planów organizacji zdrowych 
miast w Europie), 

III: 1998–2002  (włączenie do planowania opieki zdrowotnej integracyjnych czyn-
ności z uwzględnieniem sprawiedliwego dostępu do usług medycz-
nych oraz zdrowia publicznego),

IV: 2003–2008  (określenie jednakowych zasad działalności w krajach zrzeszonych 
w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Zdrowych Miast na pod-
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stawie deklaracji konferencji w Belfaście w 2003 roku w sprawie: 
opieki zdrowotnej i społecznej osób starszych, rozwoju środowisk 
życia z oceną wpływu na zdrowie, promowania aktywności rucho-
wej oraz zdrowego stylu życia), 

V: 2009–2013  (wyznaczenie trzech głównych kierunków do realizacji w zakresie 
planowania urbanistycznego z uwzględnieniem czynnika zdrowia, 
zdrowego stylu, wspierania i ochrony środowisk życia) [World 
Health Organization. Phases I–V of the WHO Healthy Cities Net-
work, dok. elektr.]. 

W konferencjach sieci „zdrowych miast” z ostatnich lat proponowany jest bench-
marking, aby wybrać najbardziej interesujące projekty, realizowane nie tylko w pro-
fi laktyce zdrowia lub organizacji podstawowej opieki zdrowotnej, ale należące do 
obowiązkowych zadań samorządów lokalnych. 

Szczegółowe projekty powstają z inicjatywy różnych grup społecznych, towa-
rzystw lub organizacji pozarządowych i są realizowane w ramach wolontariatu. Za-
uważa się obecność holistycznego założenia idei promocji zdrowia zawartej w Kar-
cie Ottawskiej, np. w australijskim mieście Noosa w stanie Queensland i programie 
współpracy różnych grup mieszkańców, realizujących projekt Noosa Biosphere 
[Noosa Biosphere Association, dok. elektr.]. Stowarzyszenie Noosa Biosphere po-
wstało z inicjatywy samorządu miasta, instytucji lokalnych z zakresu turystyki, 
ochrony środowiska, nieruchomości, urbanistyki oraz pod patronatem Ministerstwa 
Środowiska rządu Australii, a także parlamentarzystów. Głównym celem było uno-
wocześnienie tego turystycznego miasta oraz zachowanie wartości środowiska i zdro-
wia, stylu życia, kulturowego dziedzictwa. Projekt Noosa Biosphere został nagrodzony 
przez UNESCO w 2007 roku ze względu na to, że reprezentuje wszystkie synergiczne 
powiązania działalności w zakresie ekologii, zachowania tradycji, określonego stylu 
architektury. Lokalną przestrzeń informacyjną tworzą poszczególne grupy miesz-
kańców, organizujące samokształcenie i pomoc w różnych sprawach życiowych
[Noosa Independent Alliance, dok. elektr.]. Program międzynarodowej konferencji, 
4th Making Cities Liveable, w Noosa w dniach 27–29 lipca 2011 roku, wyraża ustale-
nia zawarte w czwartym etapie programu WHO w ramach stowarzyszeń „zdrowych 
miast” [(Fourth) 4th Making Cities Liveable Conference, dok. elektr.]. 

Podobnie jak w międzynarodowym bibliotekarstwie medycznym, sieci szkół pro-
mujących zdrowie, konferencje stowarzyszeń zdrowych miast tworzą platformę wy-
miany informacji między organizacjami rządowymi, i społecznymi na temat spraw 
zdrowia, zarządzania źródłami naturalnymi, zmian klimatu, projektowania urba-
nizacyjnego. Dominuje udział przedstawicieli z Australii i Nowej Zelandii, Chin, 
Japonii, Korei, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, autorów stosowanych roz-
wiązań organizacyjnych i dotyczących np. tworzenia bezpiecznych miejsc zabaw dla 
dzieci, miejsc rekreacji wśród zabudowań mieszkalnych, zakładania ogrodów na da-
chach domów (ang. Green roofs), projektowania megametropolii z uwzględnieniem 
ochrony środowiska i zdrowia.
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Rozwój programów promocji zdrowia w ciągu dwudziestego i w pierwszej deka-
dzie dwudziestego pierwszego wieku polega przede wszystkim na systemowych roz-
wiązaniach organizacyjnych. Uwzględnia się w nich również dostęp do informacji 
potrzebnych w realizacji projektów informacyjnych i zakładane są specjalne ośrodki 
typu clearinghouse. Do ich zadań należy dostarczenie materiałów informacyjnych 
i edukacyjnych pochodzących z różnych źródeł, konsultacji oraz grantów, opraco-
wanie baz adresowych i serwisów tematycznych dotyczących promocji zdrowia. 
Ośrodki typu clearinghouse pełnią funkcje centrum lokalnego systemu promocji 
zdrowia. Zapewniają warunki współpracy dla różnych grup specjalistów z organi-
zacji samorządowych i społecznych [Healthy Communities Institute, dok. elektr.]. 

Na tle przedstawionego międzynarodowego obszaru stowarzyszeń „zdrowych 
miast” pojawia się pytanie o polskie tego typu inicjatywy społeczne. Brak jest piś-
miennictwa z zakresu promocji zdrowia, które ukazywałoby podobny sposób or-
ganizacji wzmiankowanej działalności. Według Karskiego Polska Sieć Zdrowych 
Miast powstała w 1990 roku, początkowo w jej skład wchodzili przedstawiciele sa-
morządów lokalnych z dwunastu miast. W 1991 roku została włączona do Europej-
skiego Projektu Zdrowych Miast [Karski 2009, s. 114–115]. Serwis informacyjny 
Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich umożliwia poznanie projektów z inicjaty-
wy przede wszystkim samorządów lokalnych, miast, gmin i powiatów i najczęściej 
dotyczących poprawy stanu środowiska naturalnego i zdrowia mieszkańców oraz 
realizacji polityki zdrowia w całej Polsce, regionach oraz gminach [Stowarzyszenie 
Zdrowych Miast Polskich, dok. elektr.]. W powiązaniu z ogólnokrajowym progra-
mem ochrony zdrowia (NPZ) szczegółowe zadania tego stowarzyszenia polegają na 
włączeniu się samorządów lokalnych do profi laktyki i wczesnego wykrywania cho-
rób nowotworowych, układu krążenia, zapobiegania uzależnieniom od alkoholu, 
narkotyków, nikotyny, leków. 

W przyjętym sposobie organizacji brak ogólnospołecznego uczestnictwa insty-
tucji odpowiedzialnych za dostęp do zasobów informacyjnych i edukację o możli-
wościach ruchu promocji zdrowia. Przyczyną jest brak uznania: 

Potencjału edukacji zdrowotnej jako narzędzia służącego zmianie społecznej i politycz-
nym działaniom we współczesnej promocji zdrowia. Edukacja zdrowotna została ogra-
niczona do komunikacji interpersonalnej i kampanii medialnych ukierunkowanych na 
wyniki w indywidualnych zachowaniach i korzystanie ze świadczeń zdrowotnych [Karski 
2009, s. 65].

***
Z omówionych założeń wynika nowy obszar działalności informacyjnej i eduka-
cyjnej dla polskich bibliotek publicznych, a także innych typów szkolnych i me-
dycznych. Pojawiają się w nim możliwości zwiększenia społecznej aktywności ludzi 
i świadomości ogólnoświatowych zmian środowisk życia przez bibliotekarzy, a tym 
samym szanse na większą akceptację biblioteki. W wielu krajach występują podobne 
zjawiska socjologiczne, np. wyludnianie i kurczenie się miast, utrata bazy gospo-
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darczej przyczyniająca się w wiekach poprzednich do ich rozwoju, ubożenie miesz-
kańców z powodu utraty pracy, katastrofy ekologiczne oraz potrzeba rewitalizacji 
środowisk miejskich, idea tworzenia związków metropolitalnych lub metropolii. 
Programy powstające na świecie wymagają współuczestnictwa w spójnych relacjach: 
1) ze środowiskiem naturalnym, 2) z warunkami życia w miejscach zamieszkania, 
edukacji i pracy, 3) z dostępem do wiedzy o bezpiecznej żywności, 4) z dostępem do 
źródeł informacji o inicjatywach na rzecz zdrowia w kraju i za granicą, 5) z plano-
waniem urbanistycznym. 

Właściwością idei promocji zdrowia w dwudziestym pierwszym wieku jest jej 
rozpowszechnianie w ramach systemowych rozwiązań organizacyjnych i sieciowych 
powiązań w globalnej przestrzeni internetu w trzech poziomach: lokalnym, krajo-
wym i ogólnoświatowym. W ostatnim fragmencie tego rozdziału książki przedsta-
wię strukturę zależności między opisanymi obszarami, informacyjnym i edukacyj-
nym w zakresie ochrony oraz promocji zdrowia. 

6.5. Lokalny system informacji z ochrony i promocji zdrowia 
(projekt własny)

Kształcenie umiejętności w procesie wyszukiwania potrzebnej wiedzy z zakresu 
OiPZdr. mieści się w dwóch interaktywnie połączonych systemach: edukacyjnym 
oraz informacyjnym. 

Międzynarodowy zasięg zasobów informacyjnych wpływa na formułowanie się 
wartości: globalnych oraz lokalnych w poszczególnych środowiskach społecznych. 
Tworzą one podstawę paradygmatu organizacyjnego w dostępie do zasobów wie-
dzy dla społeczeństwa. W ostatnim rozdziale książki przydatne były wskazówki:
Mieczysława Bacewicza, z zakresu nauki o systemach, Anny Sitarskiej – bibliologii 
oraz Beli Banathy’ego – edukacji w celu zaprojektowania systemowego środowiska 
informacyjnego [Bazewicz 2000; Sitarska 2005; Banathy 1994]. 

Poglądy Bazewicza odnoszą się do międzynarodowej sfery wpływów w dziedzi-
nie OiPZdr. Jego zdaniem: 

Wyniki badań systemowych wskazują, że dowolne środowisko niezależnie od jego syste-
mowej złożoności może być w skali lokalnej i globalnej poddawane hierarchicznej katego-
ryzacji przeobrażeń swej natury wartości [Bazewicz 2000, s. 201–208]. 

W defi nicji systemu znajdują się tego rodzaju wartości, które dostrzega się 
w działalności bibliotek, „wszelkiego rodzaju żywe i twórczo-rozwojowe układy śro-
dowiskowe, organizacje ludzkiej aktywności” [Bazewicz 2000, s. 167].

Powiązania w dostępie do informacji o zdrowiu występują w wieloaspektowym 
ujęciu i nieograniczonym do społecznej funkcji jednego rodzaju instytucji. Komu-
nikacja społeczna odbywa się we wszystkich poziomach, lokalnej i globalnej dzia-
łalności ludzi oraz w ich środowiskach życia. To przekonanie wydaje się uzasadniać 
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holistyczny punkt widzenia w formułowaniu założeń projektowania systemu infor-
macyjnego biblioteki, kształtującej swój wizerunek pod wpływem wszystkich czyn-
ników lokalnego środowiska: kulturowych, edukacyjnych i zdrowia. 

Zależności, jak wykazałam w wielu fragmentach książki, występują w global-
nym, krajowym i środowiskowym obszarze informacyjnym. Tworzą one nadsystem 
wynikający z cech otoczenia biblioteki [Sitarska 2005, s. 60]. Metody projektowania 
systemowego w bibliotekach proponuje Anna Sitarska, opierając się na koncepcji 
biblioteki dynamicznej Saltona. Działalność biblioteczna powinna przebiegać pod 
wpływem rozwoju kulturowego i cywilizacyjnego współczesnych społeczeństw. 
W badaniu systemowym biblioteki ważne jest zastosowanie ogólnego założenia, 
ujęcia wiedzy o instytucji od elementów najogólniejszych do szczegółowych. Podob-
nie jak Bazewicz stwierdza, że w budowie modeli systemów bibliotecznych należy 
określić wiązki celów, którym podlegają podstawowe procesy gromadzenia, opraco-
wania i udostępniania informacji [Sitarska 2005, s. 86]. 

W formułowaniu przepływu informacji z zakresu ochrony zdrowia stosuje się 
edukację zdrowotną jako zespoloną działalność wielu organizacji. Jest to pogląd, re-
prezentujący podejście systemowe Beli Banathy’ego3. Jego zdaniem w projektowaniu 
systemu edukacyjnego powinno się stosować modele powiązań, w celu uzyskania 
wizerunku nauczania i rozwoju osobowościowego. Zaproponował, aby znalazły się 
w nim wartości podstawowe, „indywidualny i globalny system człowieczeństwa” 
Należą do nich idee cywilizacji, które są wyznacznikami dwudziestego pierwsze-
go wieku, takie jak: „1) unikatowość i unikalna siła tkwiąca w jednostce, rodzinie 
i różnorodnych systemach społecznych, 2) wolność i prawo do nauki, 3) osiągnięcie 
duchowych wartości życia, 4) integracja społeczna” [Banathy 1994, s. 85]. 

Edukacja jest systemem społecznym integrującym działania człowieka pod 
wpływem instytucji, które pozwalają na trwający przez całe życie proces uczenia 
się. Obok szkół, tradycyjnych instytucji odpowiedzialnych za kształcenie, również 
instytucje społeczne i systemy komunikacji wpływają na stały rozwój człowieka. Do 
nich zalicza: organizacje społeczne, instytucje religijne, grupy obywatelskie i kultu-
ralne. Ich celem powinny być zadania prowadzące do osiągnięcia rezultatów kształ-
cenia nowych umiejętności pozwalających na:

 • pozostawanie w stałej interakcji ze zmieniającym się środowiskiem,
 • dostosowanie się do stałych zmian,
 • twórczą działalność w sytuacjach złożonych i niepewnych,
 • właściwą ocenę informacji i przeobrażenie w wiedzę organizacyjną.

3  Bela Banathy (1919–2003), węgierski językoznawca, profesor amerykańskiego uniwersytetu 
w stanie Kalifornia w San Jose i Berkeley; założyciel międzynarodowych stowarzyszeń w nauce 
o systemach, International Society for the Systems Science oraz International Federation for Systems 
Research, organizacji młodzieżowej skautów w Stanach Zjednoczonych White Stag. (Na podstawie: 
Bazewicz, Mieczysław (2000).Wizja społeczeństwa ery komunikacji, informacji i wiedzy XXI wieku. 
Wrocław: Polskie Towarzystwo Systemowe, s. 7; Jenlink, Patrick M. (2004). A biography of Bela 
H. Banathy: a systems scholar. Systemic Practice and Action Research, Vol. 17, No. 4, s. 253–263; White 
Stag Leadership Development [dok. elektr.] http://www.whitestag.org.
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Projektowanie nowego systemu powinno być poprzedzone badaniami, w któ-
rych Banathy zaproponował zastosowanie trzech wzajemnych powiązań teorii, fi lo-
zofi i i metodologii systemowej. W ujęciu teoretycznym badania systemowe prowadzą 
do wypracowania powiązanych z sobą zasad i defi nicji. Filozofi a systemowa kreuje 
nowy światopogląd, paradygmat percepcji i wyjaśnienia. Przyczyniają się one do 
holistycznego myślenia, poszukiwania wspólnych związków przyczynowych. Me-
todologia systemowa jest zbiorem strategii, służącym projektowaniu i zarządzaniu 
systemem. Składa się z analiz i opisów powiązań system–środowisko oraz dotych-
czasowych funkcji. W analizie istniejącego systemu edukacyjnego i sieci powiązań 
stosuje się w metodologii Banathy’ego pytania badawcze, na które odpowiedzi będą 
stanowić nowe myślenie systemowe i pozwolą ustalić nowe cele systemowe:

 • jaki jest najważniejszy poziom systemowy w środowisku: instytucjonalny, admi-
nistracyjny, kształceniowy?

 • jakie instytucje będą uwzględnione w proponowanym systemie?
 • jak zaprojektować system, który zapewni nowe wartości i idee? [Banathy 1994, 

s. 44].

Głównym zadaniem projektowania systemowego edukacji jest stworzenie wize-
runku złożonego z podstawowych idei i wartości, uznawanych przez projektantów 
za ważne w wyborach i decyzjach projektantów.

Programy edukacji społecznej w zakresie promocji zdrowia, Zdrowe Miasto, Sieć 
Szkół Promujących Zdrowie, zawierają ogólnospołeczne wartości oraz kształcenia 
opartego na systemowych powiązaniach w proponowanych modelach. W nich do-
strzega się znaczenie ustawicznego kształcenia. Tego rodzaju przykładem jest ho-
listyczny model zdrowia, przedstawiający człowieka żyjącego w symbiozie ze śro-
dowiskiem naturalnym. Innym przykładem idei może być system informacyjny 
w środowisku lokalnym, w którym wyznaczony będzie obszar uczenia się społeczeń-
stwa, złożony z systemów komunikacji, zapewniających źródła informacji. W nich 
uczestniczą instytucje komunikacji publicznej, biblioteki, muzea, archiwa obok tele-
wizji, radia i prasy [Banathy 1994, s. 107].

W projektowaniu nowego systemu edukacyjno-informacyjnego należy uwzględ-
nić główne części składowe: 

 • zarządzanie, zapewniające dostęp do zasobów potrzebnych w procesie uczenia 
się i rozwoju człowieka,

 • środowiska edukowanych i klientów,
 • zasoby informacji, planowania i organizacji,
 • kontrola zdobywania zasobów,
 • zasoby i obszary uczenia się.

Koncepcje Banathy’ego, w których występuje przede wszystkim zauważalny ob-
szar uczenia się społeczeństwa przez system komunikacji biblioteki, są tu zatem  
bardzo przydatne.
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W projektowaniu systemu biblioteczno-informacyjnego, ukierunkowanego na 
społeczną edukację w zakresie wiedzy o zdrowiu, podsystem użytkowników jest 
pierwszoplanowym i wspomaganym przez pozostałe ogniwa: zasobów informacji 
i planowania, zarządzania, obszarów edukacji. W każdym z nich są identyczne ele-
menty składowe, stanowiące opisy: a) celu, b) głównych funkcji, c) elementów klu-
czowych, d) powiązań z innymi systemami, e) pozycji podsystemu wewnątrz kom-
pleksu systemowego [Banathy 1994, s. 112–113].

Schemat modelu systemowej organizacji biblioteki wyznacza zależności i prze-
pływ informacji: globalny, krajowy i lokalny (tab. 26).

Tab. 26. Model teoretyczny systemu organizacji dostępu do informacji z ochrony
i promocji zdrowia (podejście systemowe)

NADSYSTEM (OTOCZENIE) 

System zarządzający

a) cel główny; zapewnienie informacji wszystkim użytkownikom biblioteki przez zorganizowanie łatwego 
dostępu do wszystkich potrzebnych źródeł zawierających informacje o zdrowiu;
b) funkcje kierowania: ustalenie instytucji zapewniających dostęp i użytkowanie źródeł
stworzenie bazy fi nansowej, sformułowanie zasad organizacyjnych i środków fi nansowych, kontrola i zarzą-
dzanie systemami składowymi, współpraca ze środowiskiem;
c) kluczowe elementy: instytucje, zasady organizacji, środki fi nansowe, osoby odpowiedzialne w systemach 
użytkowników, informacji, gromadzenia zasobów, obszarów.

System użytkowników

a) cel główny: realizacja 
potrzeb informacyjnych, 
sprawdzonych w bada-
niach ankietowych,

b) funkcje: przygoto-
wanie źródeł informa-
cyjnych 
i usług bibliotecznych 

System informacji

a) cel główny: reakcja na 
potrzeby informacyjne 
zgodnie z ustalonymi 
zasadami wykorzystania 
zbiorów,

b) funkcje: opracowanie 
planów gromadzenia 
źródeł, ich opracowanie, 
usługi informacyjne,

System gromadzenia 
zasobów:

a) cel główny: organi-
zacja zbiorów według 
identyfi kacji potrzeb,

b) funkcje: rejestrowa-
nie potrzeb, rozwijanie 
zasobów, zarządzanie 
użytkowaniem i utrzy-
mywanie komunikacji 
z innymi podsystemami,

System obszarów:

a) cel główny: 
zapewnienie środków 
i metod ułatwiających 
rozwój umiejętno-
ści informacyjnych 
w zakresie wiedzy 
o zdrowiu,

b) funkcje: utrzy-
mywanie zasobów 
potrzebnych w proce-
sach informacyjnych 
i edukacyjnych,
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c) kluczowe 
elementy: 
użytkownicy bibliotek

pozycja w kompleksie 
systemowym: centralna; 
podsystemy składowe 
podlegają koordynacji 
i służą planowaniu usług

c) kluczowe 
elementy: informacje 
i doradztwo

pozycja w kompleksie 
systemowym: centralna 
między systemami użyt-
kowników, gromadzenia 
zasobów i zarządzają-
cym

c) kluczowe elemen-
ty: obszary i zasoby 
według potrzeb infor-
macyjnych, zasady kie-
rujące użytkowaniem 
zasobów

pozycja w kompleksie 
systemowym: centralna 
między systemem ob-
szarów a informacji 

c) kluczowe elemen-
ty: źródła informa-
cyjne i zasady 
udostępniania

pozycja w komplek-
sie systemowym: 
bezpośrednie 
powiązania z syste-
mem użytkowników 
i współpraca 
z systemem groma-
dzenia

podsystemy

bazy: wiedza o użytkow-
nikach, rejestracji
potrzeb indywidualnych
osób i instytucji; 
raporty z badań

osoby odpowiedzialne:
zespół pracowników
ds. badań marketingo-
wych
biblioteki

podsystemy

zbiory i zasoby biblio-
teczne
źródła internetowe: 
własne, lokalne, krajo-
we, międzynarodowe; 
programy edukacyjne: 
przewodniki elektro-
niczne;
projekty szkół promują-
cych zdrowie, stowarzy-
szeń zdrowych miast 

osoby odpowiedzialne:
zespół pracowników 
informacji
kluby: szkół promują-
cych zdrowie,
stowarzyszeń zdrowych 
miast

podsystemy

plany gromadzenia 
zbiorów 
i zasobów dostosowa-
ne do 
zgłoszonych potrzeb; 
komunikacja z insty-
tucjami 
opieki zdrowotnej 
i samorządem lokalnym, 
organizacjami poza-
rządowymi, grupami 
aktywności społecznej

osoby odpowiedzialne: 
zespół pracowników ds. 
gromadzenia

podsystemy

bazy wiedzy o użyt-
kownikach;
plany gromadzenia 
zbiorów
i zasobów dostoso-
wane do 
zgłoszonych potrzeb; 
programy społeczne 
realizowane w biblio-
tece;
programy opieki 
zdrowotnej
i społecznej w środo-
wisku lokalnym;
bazy wiedzy o środo-
wisku lokalnym
źródła fi nansowania 
(publiczne
i prywatne)

osoby odpowiedzial-
ne:
zespół pracowników 
informacji;
kluby: szkół promu-
jących zdrowie, sto-
warzyszeń zdrowych 
miast

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Banathy, Bela H. (1994). Projektowanie systemów edukacji: 
podróże w przyszłość. Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, s. 112–117.

W wielu miejscach książki omówiłam systemowe rozwiązania, stosowane w do-
stępie do informacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia na świecie. Struktura 
społeczno-demografi czna, instytucje służące społeczeństwu, dziedzictwo kulturowe 

Biblioteki_2.indd   225Biblioteki_2.indd   225 2012-11-26   12:39:532012-11-26   12:39:53



Międzynarodowa przestrzeń bibliotekarstwa medycznego 226

i historyczne tworzą uwarunkowania terytorialne w formie sieci bibliotek lokalnych, 
regionalnych i metropolitalnych. 

W powiązaniach sieciowych występuje przepływ informacji między poszczegól-
nymi systemami i wzajemne oddziaływania. Przenikają do odbioru społecznego, 
integrując ludzi, wpływając na ich aktywność, uznawane wartości. 

Globalizacja jest tego rodzaju przepływem informacji, decydującym w sferze 
ekonomicznej, politycznej, gospodarczej, zdrowia oraz życia osobistego ludzi. Nowe 
media dwudziestego pierwszego wieku i komercjalizacja wielu usług wykorzystują 
międzynarodowe korporacje. Formułują one systemowy wizerunek informacji dla 
swoich zysków, kształtując przy tym motywacje odbiorców.

W potrzebie projektowania systemu biblioteczno-informacyjnego dostrzega się 
więcej niż konieczny proces przy ustalaniu decyzji organizacyjnych. Cele wynikają 
z globalnych programów edukacyjnych i postulatu powszechnego dostępu do infor-
macji. Wyznaczone są również w sferze ochrony i promocji zdrowia przez: WHO, 
amerykańską NLM oraz inne biblioteki, uczestniczące w krajowych systemach 
zdrowotnych. 

***
Właściwością idei promocji zdrowia jest jej rozpowszechnianie w ramach systemo-
wych powiązań i terytorialnych sieci, np. szkół promujących zdrowie lub stowarzy-
szeń „zdrowych miast”. 

Na kontynentach świata powstają modele organizacyjne, stanowiące społeczne 
projekty, których celem jest kształcenie świadomości i odpowiedzialności ludzi za 
swoje zdrowie oraz podjęcie działań na rzecz warunków środowisk życia. Wspo-
magają w ten sposób politykę zdrowotną państw i współtworzą w nich spójność 
systemów z ochrony zdrowia, nieograniczoną jedynie do jednego rodzaju instytucji 
opieki zdrowotnej.

Zagadnienia ochrony i promocji zdrowia mieszczą się w działalności informa-
cyjnej i edukacyjnej bibliotek wszystkich typów, wyznaczając potrzebę środowisko-
wych systemów. Jest to również tego rodzaju strefa społeczna, w której biblioteki 
mogą wzmocnić swoje funkcje dla ogółu społeczeństwa w dwudziestym pierwszym 
wieku, a tym samym zwiększyć swój pozytywny wizerunek. 
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ZAKOŃCZENIE

Globalizacja nauki i zapotrzebowanie na informacje w dwudziestym pierwszym wie-
ku obejmują wszystkie sfery życia społeczeństwa. Są również rezultatem współpracy, 
wyznaczającej pozytywne przemiany w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia. 

Czynnikiem decydującym o powstaniu międzynarodowego obszaru bibliotekar-
stwa medycznego są wspólne formy organizacyjne. Powstawały w ciągu dwudzie-
stego wieku. Koncentrują się w nich powiązania w wieloaspektowym ujęciu funk-
cji, nieograniczonej do jednego rodzaju instytucji. Tego rodzaju zależności tworzą 
wspólne cele realizowane w skali globalnej i lokalnej. Ich podstawą jest współpraca 
w ramach stowarzyszeń bibliotekarskich, bibliotek narodowych i centralnych dzie-
dzinowych lub publicznych oraz szkolnych. 

O formie portali wielodziedzinowych występujących w zasobach internetowych 
zadecydowała potrzeba syntezy rozproszonych w przestrzeni wirtualnej serwisów, 
nieraz o wąskim zakresie tematycznym, i stron www. 

Nowe rodzaje źródeł medycznej informacji naukowej zawierają metaanalizy da-
nych, abstrakty strukturalne i przeglądy systematyczne. To one wyznaczają współ-
czesny kierunek w organizacji bibliotecznych zasobów, ustalany na podstawie zasad 
ekonomicznego podziału wspólnych kosztów oraz korzyści dla wszystkich grup 
odbiorców usług współpracujących bibliotek. Są nimi: elektroniczne wydawnictwo 
bibliografi czne Cochrane Library, portale niemieckich bibliotek naukowych Vasco-
da, Goportis.

W niniejszej książce podjęłam dwa problemy. Pierwszy to rozwój organizacji bi-
bliotek w ochronie i promocji zdrowia w ciągu dwudziestego wieku, aby przedstawić 
współcześnie występujące osiągnięcia wspólne w ujęciu ogólnoświatowym. Drugi to 
dziedzina promocji zdrowia jako zjawisko o znaczeniu międzynarodowym i siedli-
skowym, którego skuteczne oddziaływanie występuje, jeśli podstawowe założenia są 
realizowane w środowiskach życia ludzi i z ich inicjatywy. 

Potrzebne było wykorzystanie przeglądów systematycznych, opracowań krytycz-
nej analizy i syntezy tematów badawczych, wynikających z praktyki bibliotecznej 
opisywanej przez autorów publikacji. Umożliwiły mi one wskazanie sfery działalno-
ści informacyjnej oraz edukacyjnej bibliotek w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Dążenie do syntetycznych opracowań nie wynika jedynie z konieczności upo-
rządkowania zasobów internetowych. Ocena efektywnego fi nansowania badań 
naukowych w medycynie była przyczyną powstania w latach dziewięćdziesiątych 
dwudziestego wieku metodologii evidence-based. Rozszerza się jej zastosowanie 
w innych dziedzinach naukowych, m.in. w bibliotekarstwie i stosuje się nazwę evi-
dence-based librarianship.
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Wiedza o użytkownikach jest priorytetowym obszarem rozpoznawczym, służą-
cym do podejmowania decyzji organizacyjnych w celu doskonalenia podstawowych 
źródeł informacji bibliografi cznej, np. Medline. W latach dziewięćdziesiątych dwu-
dziestego wieku istotne znaczenie miały badania dostępu do internetu, realizowane 
w Stanach Zjednoczonych przez NLM. W pierwszych badaniach społecznych doko-
nano typologii potrzeb służby zdrowia, głównie lekarzy i pielęgniarek. Stwierdzono 
nierówności w udostępnianiu medycznej informacji naukowej. Poznanie użytkow-
ników było motywacją do zakładania lokalnych ośrodków i systemów informacji, 
unowocześnienia bibliotek szpitalnych. Jest to kierunek działalności organizacyj-
nej, który najwcześniej wystąpił w stowarzyszeniach bibliotek medycznych w Sta-
nach Zjednoczonych i Kanady. W latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku 
nieograniczony dostęp do informacji z zakresu wiedzy o zdrowiu był realizowany 
w formie bibliotek wirtualnych, tworzonych na podstawie narodowych programów 
opieki zdrowotnej, np. w Wielkiej Brytanii. 

Z rozważań w rozdziale drugim wynika, że edukacja zdrowotna w działalności 
bibliotek publicznych jest rezultatem postanowień polityki zdrowotnej międzyna-
rodowej i krajowej, np. w Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych. Karta Praw 
Pacjenta uchwalona w 1972 roku była zarzewiem stowarzyszeń pacjentów, a także 
z ich inicjatywy przyczyniła się do dalszych przemian. W ciągu trzech dziesięcioleci 
dwudziestego wieku aktywność przedstawicieli różnych grup chorych, uczestniczą-
cych w radach szpitali, wpłynęła na zakładanie bibliotek szpitalnych, formowanie 
w nich struktur tematycznych księgozbiorów, ustalanie form usług informacyjnych 
oraz programów edukacyjnych z zakresu wiedzy o zdrowiu. 

Uwzględnienie w krajowych dokumentach organizacyjnych, dotyczących świad-
czeń zdrowotnych, prawa dostępu do informacji z zakresu zdrowia, nie tylko ogra-
niczonej do danych diagnostycznych i leczniczych, spowodowało zmiany w kompe-
tencjach zawodowych bibliotekarza. Pracownik biblioteki szpitalnej w dwudziestym 
pierwszym wieku pełni funkcje mediatora lub doradcy do spraw zdrowia. Jest bar-
dziej pracownikiem informacji niż kustoszem zasobów bibliotecznych.

Opisana praktyka stosowana w bibliotekarstwie amerykańskim pozwoliła zwró-
cić uwagę na programy współpracy bibliotek publicznych z instytucjami opieki 
zdrowotnej w celu realizacji wspólnych badań dotyczących stanu zdrowia miesz-
kańców oraz różnego rodzaju potrzeb społecznych. 

Wieloaspektowe zależności występują w obszarze medycyny społecznej, orga-
nizacji bibliotek publicznych i naukowych medycznych oraz szkolnych. Ten pogląd 
wynika z rozważań w rozdziale pierwszym i drugim oraz braku odniesienia do pol-
skich badań użytkowników bibliotek, a także nieuwzględnienia tego typu instytucji 
społecznych w NPZ czy innych dokumentach określających politykę zdrowotną.

W rozdziale trzecim postanowiłam wykorzystać własne badania, które zreali-
zowałam od listopada do grudnia 2006 roku. Obejmowały one pięć bibliotek pub-
licznych w środowiskach miejskich zróżnicowanych pod względem charakterystyki 
społeczno-demografi cznej. Uzyskane dane okazały się przydatne do orientacyjnego 
rozpoznania zainteresowań polskiego społeczeństwa, reprezentującego odbiorców 
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usług bibliotecznych i informacyjnych z zakresu OiPZdr. Omówiłam uzyskane 
rezultaty, które mimo braku odniesienia do polskich badań z zakresu interdyscy-
plinarnych powiązań bibliotekarstwa medycznego i zdrowia publicznego w latach 
2006–2012 umożliwiły mi poznanie potrzeb, przyczyn zainteresowania informacją 
o zdrowiu oraz doboru źródeł informacyjnych. 

Na tej podstawie określiłam profi l użytkowników w przykładowych polskich bi-
bliotekach publicznych. Najczęściej informacji o tematyce zdrowia szukały kobiety 
oraz osoby z wyższym wykształceniem, a także nie posiadające pracy. Przyczyną 
poszukiwania informacji o zdrowiu była indywidualna sytuacja zdrowotna. Wśród 
przedstawicieli grupy wiekowej 26–35 lat było najwięcej osób, które interesują się 
zdrowiem dzieci i rodziny, korzystają z internetu i „wiedzą gdzie szukać”. Najwięcej 
zainteresowanych własnym zdrowiem było wśród osób w wieku 51–65 lat oraz po-
wyżej 65 lat, i które nie korzystały ze źródeł internetowych. Z kolei osoby młodsze, 
poniżej 18 lat, i w wieku od 18 do 25 lat korzystały z internetu, ale nie w celu wyszu-
kiwania informacji o zdrowiu. 

Czynniki społeczno-demografi czne, takie jak: płeć, wiek, wykształcenie, okre-
ślona sytuacja życiowa i zdrowotna (własna, dzieci, rodziny) decydują o rodzaju za-
interesowania informacyjnego z zakresu ochrony zdrowia. Posiadają związek z wy-
borem źródeł. Do najczęściej wykorzystywanych przez ogół osób należały: gazety 
i czasopisma (55,98 procent), poradniki i książki medyczne (55,50 procent) oraz 
programy w telewizji i radiu o zdrowiu (55,50 procent). Mniej znane były interne-
towe zasoby, np. Medline, oraz instytucji opieki zdrowotnej i społecznej, a nawet 
encyklopedie, leksykony, słowniki medyczne.

Badania pozwoliły mi przede wszystkim na ustalenie potrzeb w zakresie edukacji 
zdrowotnej i informacyjnej osób w grupach wiekowych poniżej lat 18 oraz 18–25. 
Ich odpowiedzi wskazują na deklarowane umiejętności wyszukiwawcze w interne-
cie, ale nie potwierdzają wiedzy o międzynarodowych zasobach internetowych czy 
serwisach polskich instytucji ochrony zdrowia. 

Kryteria wyboru miast stanowiły powiązania administracyjne i ich lokalizacja 
w obszarach metropolitalnych: górnośląskim, krakowskim oraz warszawskim. Za-
łożenia w dokumentach organizacyjnych związków metropolitalnych z 2007 roku 
są tylko zapowiedziami partnerstwa. Brak polskiego piśmiennictwa, w świetle zre-
alizowanej analizy publikacji autorów amerykańskich, brytyjskich i niemieckich, 
wykazał lukę w działalności praktycznej oraz badawczej zarówno z zakresu biblio-
tekarstwa medycznego, jak i zdrowia publicznego. Niewykorzystane są możliwości 
połączenia wspólnych przedsięwzięć w ramach ruchu promocji zdrowia, utworze-
nia regionalnych sieci bibliotecznych oraz współpracy z bibliotekami i szkołami.

Omówienie problemów w rozdziałach czwartym, piątym i szóstym posłużyło do 
określenia powiązań w obszarze OiPZdr., tworzących przepływ komunikacyjny we 
wszystkich poziomach: ogólnoświatowym, krajowym i lokalnym.

Fundament do rozszerzenia się międzynarodowego dostępu do medycznej in-
formacji naukowej stworzyła NLM w Stanach Zjednoczonych. Był w ciągu dwu-
dziestego wieku rozwijany od bibliografi i Index Medicus, tezaurus MeSH, a następ-
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nie jako częściowo zautomatyzowany system Medlars i dostępny on-line Medline. 
Decydującą datę w powstawaniu międzynarodowego obszaru informacji z zakresu 
OiPZdr. stanowi 1996 rok, kiedy udostępniono w rozległej sieci wersję on-line Grate-
ful Medline. Wcześniej, w latach osiemdziesiątych, powstały dziedzinowe źródła 
bibliografi czne, Toxline i Cancerlit. Ich włączenie do systemu Medline oraz usłu-
gi elektronicznego dostarczania dokumentów w ramach systemów DOCLINE
i LOANSOME DOC umożliwiło szeroki dostęp do zasobów bibliotecznych. Można 
je uznać za kolejny etap organizacji procesu udostępniania w bibliotekach medycz-
nych z wykorzystaniem regionalnych sieci, utworzonych w latach sześćdziesiątych 
dwudziestego wieku. Tego rodzaju osiągnięcia amerykańskiego bibliotekarstwa me-
dycznego wpłynęły na uformowanie się międzynarodowej przestrzeni przepływu 
informacji z zakresu ochrony zdrowia. Przyczyniły się tutaj działania ustawodawcze 
amerykańskiego kongresu, które na podstawie Ustawy Prawo Publiczne (Public Law 
83-480) wzmocniły ogólnoświatową rolę NLM. Zapis w tym dokumencie był pod-
stawą fi nansowania bibliotek medycznych na świecie w formie ogólnoświatowych 
konkursów dotyczących metod bibliotekarstwa medycznego, opracowań z historii 
medycyny, narodowych bibliografi i specjalnych. 

Decydujący wpływ w powstawaniu jednolitej pragmatyki z bibliotekarstwa 
medycznego na świecie miała działalność Centrum im. Listera Hilla, zwłaszcza 
w promowaniu międzynarodowego programu współpracy bibliotecznej. Stopniowo 
przyłączają się biblioteki narodowe lub centralne dziedzinowe w Europie, tworząc 
krajowe systemy informacyjne, np. w Wielkiej Brytanii, Niemczech. 

Utworzenie europejskiej sieci informacyjnej, opisanej w rozdziale piątym, po-
twierdzają metody organizacji procesów w bibliotekach medycznych dyskutowane 
na kongresach i konferencjach, organizowanych przez EAHIL (Europejskie Stowa-
rzyszenie ds. Informacji Medycznej i Bibliotek). Analiza tematów materiałów kon-
ferencyjnych umożliwiła mi dokonanie syntezy, polegającej na chronologicznym 
uporządkowaniu zagadnień dotyczących doskonalenia metod organizacji bibliotek 
oraz zarządzania zasobami informacyjnymi z zakresu OiPZdr.

W dwudziestym pierwszym wieku rozwiązania stosowane w polityce informacyj-
nej w dziedzinie ochrony zdrowia, podobnie jak w innych dziedzinach, są oparte na 
współpracy centralnych dziedzinowych bibliotek naukowych. Ten sposób integracji 
wszystkich zasobów informacyjnych z wykorzystaniem technologii dwudziestego 
pierwszego wieku obrazuje system informacji w Niemczech. Portale centralnych 
bibliotek dziedzinowych są kumulacją bibliotecznych katalogów komputerowych, 
bibliotek wirtualnych, baz bibliografi cznych udostępnianych na podstawie licencji 
z wydawcami elektronicznymi. Wspólna dla bibliotek dziedzinowych platforma in-
formatyczna GOPORTIS, otwarta w 2009 roku, świadczy o przyszłościowym kierun-
ku rozwoju międzynarodowej przestrzeni bibliotekarstwa medycznego, połączonej 
systemowo z podsystemami krajowymi i lokalnymi. Jest sposobem na niepotrzebne 
dublowanie dostępu do jednakowych baz bibliografi cznych, niesprawdzonych pod 
względem wiarygodności serwisów tematycznych, oraz dostosowanie funkcji infor-
macyjnej bibliotek do ustalonych potrzeb użytkowników. 
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Tendecje do integracji zasobów internetowych o tematyce zdrowia dla różnych 
grup odbiorców omówiłam na przykładzie ogólnokrajowego systemu w Wielkiej 
Brytanii. Należy podkreślić, że jego założenia powstawały w ramach społecznych 
dyskusji w latach 1992–1993. Ich miejscem była centralna biblioteka Wielkiej Bry-
tanii, British Library – BL, umożliwiając wszystkim środowiskom udział w dwóch 
konferencjach, decydujących o organizacji dostępu do informacji o zdrowiu dla ogó-
łu społeczeństwa. W dwudziestym pierwszym wieku w brytyjskim medycznym sy-
stemie informacji stosuje się platformę cyfrową, w której znajdują się bazy bibliogra-
fi czne, dane medycyny klinicznej oparte na dowodach naukowych, telemedycyna, 
zasoby informacyjne bibliotek różnych typów. W 2010 roku powstał specjalistyczny 
portal (National Health Service – NHS) łączący wszystkie rodzaje źródeł informa-
cyjnych i tematy dotyczące wiedzy z zakresu zdrowia oraz opieki zdrowotnej dla 
potrzeb różnych osób. Tworzone są odrębne narodowe portale dotyczące organiza-
cji ochrony zdrowia w Walii i Szkocji. W zintegrowanych zasobach internetowych, 
w świetle założeń polityki zdrowotnej opartej na wiedzy, znajdują się w brytyjskim 
przykładzie systemu: metodologia oceny osiągnięć medycyny typu evidence-based, 
programy kształcenia ustawicznego oraz edukacji zdrowotnej.

Na całym świecie do rozwoju jednakowych metod organizacji bibliotek szpital-
nych oraz zakładania terytorialnych sieci przyczyniła się działalność stowarzyszeń 
lekarskich i bibliotekarskich, które począwszy od dziewiętnastego wieku, dążyły do 
opracowania pragmatyki zawodu bibliotekarza medycznego. W tym międzynaro-
dowym powiązaniu wyodrębniła się specjalizacja zawodowa, wymagająca przygo-
towania do pracy w bibliotekach szpitalnych. Pierwsze opracowania standaryzacji 
bibliotek szpitalnych i umocnienia prawno-organizacyjne w instytucjach opieki 
zdrowotnej powstały w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Szczególne były uwarunkowania bibliotekarstwa medycznego w Polsce, które 
musiało być budowane od podstaw po zniszczeniach w czasie drugiej wojny świa-
towej. Polski język haseł przedmiotowych wzorowany na tezaurusie MeSH, Polska 
Bibliografi a Lekarska, utworzenie sieci terytorialnej oddziałów Głównej Biblioteki 
Lekarskiej, Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych, wypożyczenia międzybi-
blioteczne należy uznać za tego rodzaju procesy, które powstawały w ramach współ-
pracy polskich środowisk bibliotekarskich w ciągu dwudziestego wieku, pomimo 
różnych okoliczności politycznych i społecznych. 

W dwudziestym pierwszym wieku nowe rodzaje źródeł informacyjnych, któ-
re stosuje się w medycznej informacji naukowej na świecie, są w większości udo-
stępniane przez biblioteki polskich uczelni medycznych, GBL i sieć terenowych 
oddziałów. Każda z nich osobno wprowadza do swoich usług identyczne bazy bi-
bliografi czne wydawnictw elektronicznych ProQuest, EBSCO, Elsevier, oraz inter-
netowe narzędzia przetwarzania danych RefWorks. Nie stosuje się typowych dla bi-
bliotekarstwa medycznego na świecie rozwiązań systemowych, łączących wszystkie 
rodzaje zasobów informacyjnych, tekstowych w jednej platformie cyfrowej. Tego 
rodzaju zależności tworzą współcześnie wspólne cele realizowane globalnie i lokal-
nie. Polski internet medyczny jest odrębną przestrzenią informacyjną, służącą wy-
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łącznie komunikacji zawodowej oraz naukowej środowisk lekarskich. Problemem 
do rozwiązania są kwestie oceniające polskie internetowe zasoby z zakresu ochrony 
zdrowia z uwzględnieniem ograniczonego lub powszechnego dostępu, kryteriów 
archiwizowania oraz wiarygodności danych. Eksponują potrzeby integracji działań 
bibliotek medycznych i publicznych w celu rozszerzenia dostępu do zasobów infor-
macyjnych oraz edukacyjnych. 

Opisany w rozdziale szóstym międzynarodowy ruch promocji zdrowia, począw-
szy od Karty Ottawskiej w 1986 roku, wyznaczył wieloaspektowe działania, realizo-
wane na świecie w systemowych rozwiązaniach w poziomach: międzynarodowym, 
krajowym i lokalnym. Ujęcie globalne edukacji społecznej w obszarze OiPZdr. mie-
ści się w ramach rozwoju aktywności i świadomości spójności socjalnej w środowi-
sku lokalnym wszystkich grup ludności. Na podstawie opisanych przykładów ini-
cjatyw stowarzyszeń zdrowych miast i szkół promujących zdrowie można uznać, że 
jest możliwe współuczestnictwo wielu instytucji społecznych, nie tylko tych, które 
organizują określone programy zdrowotne. 

Przypuszczalnie brak przekonania lub wiedzy o społecznym ruchu promującym 
zdrowie powoduje, że nie uczestniczą w nim polskie biblioteki publiczne i szkolne. 
Przyczyną może być również brak uwzględnienia tego rodzaju instytucji w podsta-
wowych dokumentach organizujących dostęp do informacji o zdrowiu oraz działa-
nia edukacyjne w społeczeństwie.

Udział bibliotek w komunikacji społecznej od początku ich założenia wyznaczył 
im uczestnictwo we wszystkich obszarach działalności. W zakresie promocji zdro-
wia pojawia się niestosowana dotychczas w Polsce perspektywa rozwoju czynnego 
bibliotekarstwa. To może przyczynić się do pozytywnych zmian wizerunku bibliote-
ki jako instytucji informacyjnej i edukacyjnej.
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ALA  – American Library Association
AMIA  – American Medical Informatics Association
AWMF  – Arbeitsgemeinschaft  der Wissenschaft lichen Medizinischen Fachgesell-

    schaft en
BL  – British Library
BMA  – British Medical Association
CINAHL  – the Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature
DIMDI  – Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information
EAHIL  – European Association for Health Information and Libraries
EUPHA  – European Public Health Association
GBL  – Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie
HL  – Health Library
HNO  – Health on the Net Foundation
HOWIS  – Health of Wales Information Service
IL  – Information Literacy
JCAHO  – Joint Commision on Accredatation of Health Organizations
MeSH  – Medical Subject Headings
MLA  – Medical Library Association
NELH  – National Electronic Library for Health
NHS  – National Health Service
NHSnet  – National Health Service net
NLM  – National Library of Medicine U.S.
NPZ  – Narodowy Program Zdrowia
OiPZdr.  – Ochrona i Promocja Zdrowia
OECDE  – Organization for Economic Co-operation and Development
SCONUL  – the Society of College National and University Libraries Advisory Commit-

    tee on Information Literacy
TIB  – Technische Informationsbibliothek
UAP  – Universal Availability of Publications
UE  – Unia Europejska
UMLS  – Unifi ed Medical Language System
VIN  – Vetinary Information Network
WHO  – World Health Organization
ZB Med.  – Deutsche Zentralbibliothek für Medizin
ZBW  – Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaft swissenschaft en
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