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Oddział w Ciechanowie - najmłodszą  jak dotąd placówkę terenową Głównej 

Biblioteki Lekarskiej - utworzono we wrześniu 2005 roku z inicjatywy p. senator Janiny 

Fetlińskiej1, jej ogromnej determinacji  i wrodzonemu optymizmowi  ( jak wówczas pisano na 

łamach prasy zawodowej, tu „Pielęgniarki i Położnej”). Starania o pozyskanie dla 

Ciechanowa oddziału terenowego- wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnego 

środowiska medycznego- czyniono już od kilku lat, jednakże udało się je zrealizować dopiero 

w połowie pierwszego dziesięciolecia XXI wieku.Zlokalizowanie oddziału GBL właśnie na 

Wydziale Ochrony Zdrowia, nie było przypadkowe; bowiem Janina Fetlińska – 

                                                           

1 Fetlińska Janina (1952-2010), dr n. med., pielęgniarka, senator RP VI i VII kadencji, polityk; jako pierwsza polska 
pielęgniarka odbyła szkolenie specjalizacyjne pierwszego stopnia w zakresie medycyny społecznej, specjalizację drugiego 
stopnia uzyskała zaś w zakresie, organizacji ochrony zdrowia; również jako pierwsza w Polsce uzyskała w 1986 stopień 
doktora nauk medycznych w zakresie pielęgniarstwa; ekspert w dziedzinie pielęgniarstwa w programie PHARE w zakresie 
POZ, koordynator wielu programów zdrowotnych; dyrektor Biura Ciechanowskiego Konsorcjum Zdrowia; organizatorka 
olimpiad pielęgniarstwa, członek Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego, inicjatorka i wicedyrektor 
Instytutu Edukacji Zdrowotnej  i Promocji Zdrowia w Wyższej Szkoły Humanistycznej im. A. Gieysztora. Inicjatorka i  
dyrektor (od 2001 roku) stworzonego przez siebie Instytutu Ochrony Zdrowia w PWSZ w Ciechanowie,. Autorka 
kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu pielęgniarstwa, organizacji zdrowia oraz zdrowia publicznego.                  
Określana jako „senator wielkiego serca”. Zginęła w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem 10 kwietnia 
2010 roku, uczestnicząc w obchodach 70, rocznicy zbrodni katyńskiej,  [w:]Słownik biograficzny polskich nauk medycznych 
XX wieku, T. 3, z. 3, red. nauk. Bożena Urbanek, Warszawa 2011, s. 12-22 



 

pełniąca wówczas funkcję dyrektora tegoż wydziału - pragnęłastworzyć optymalne warunki 

rozwoju zawodowego całemu lokalnemu środowisku medycznemu, szczególniezaś 

personelowi pielęgniarskiemu2 . Utożsamiając się ze środowiskiem pielęgniarskim - co 

publicznie często podkreślała - potrzeby tego środowiska stawiała zawsze na pierwszym 

miejscu. Uwidoczniało się to najwyraźniej w nieustannym umożliwianiu pielęgniarkom 

„realizacji dążeń” (…) poprzez „stworzenie (…) warunków do edukacji, badań naukowych i 

możliwości zdobywania stopni naukowych”3 . Biblioteka zaś stanowić miała zaplecze 

naukowe zarówno dla studentów, jak również kadry naukowej rozwijającej się uczelni. W 

wyższym polskim szkolnictwie pielęgniarskimbył to wówczas okres dużych przemian, 

bowiem weryfikując - przed przystąpieniem do Unii Europejskiej - programy kształcenia 

stwierdzono, że nie spełniały one wymogów unijnych. Zaproponowano zatem możliwość 

uzupełnienia kwalifikacji zawodowych pielęgniarek poprzez tzw. studia pomostowe 

realizowane poprzez projekty unijne4, przyspieszając akademickie kształcenie pielęgniarek 

wprowadzeniem - od 2003 roku - systemu bolońskiego. Kształcenie zaś powinno zawierać 

treści programowe zgodne z aktualnym stanem wiedzy medycznej.Zasadnym było więc 

umożliwienie pielęgniarkom i studentkom pielęgniarstwa dostępu do najnowszej myśli 

medycznej poprzez możliwość korzystania ze zbiorów Głównej Biblioteki Lekarskiej oraz jej 

baz elektronicznych, właśnie w Ciechanowie. 

Obowiązkiem pielęgniarki i położnej jestsystematyczne aktualizowanie swojej wiedzy 

i umiejętności zawodowych, jak również prawo do doskonalenia zawodowego w różnych 

rodzajach w systemie kształcenia podyplomowego.Mówi o tym kodeks etyki zawodowej oraz 

akty prawne regulujące wykonywanie zawodu: Ustawa o samorządzie pielęgniarek i 

położnych z 2012 roku5, Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z  2011 roku6 oraz 

Rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z 2003 

roku7. 

                                                           

2 M. Lipińska, Janina Fetlińska z. d. Galicka (1952-2010), „Medycyna Nowożytna” 2009/2010, s. 247-250. 
3 J.Fetlińska,  Kształtowanie się wyższego szkolnictwa pielęgniarskiego, [w:] Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX 
i XX wieku, red. B. Urbanek, Warszawa 2008, s. 412 416. 
4 Mimo, iż obowiązujące  również w innych krajach europejskich Jedynie w Polsce - były tak rygorystycznie przestrzegane, 
E. Majsterek, B. Cholewka, Studia pomostowe po nowelizacji, „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” 2011, nr 1-2 s. 10. 
5
Ustawa z dnia 1 lipca 2012 r.o samorządzie pielęgniarek i położnych, Dz. Ust. 2011, nr 174 poz. 1038.. 

6
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r  o zawodach pielęgniarki i położnej, Dz. Ust. 2011, nr 174 poz. 1039. 

7
Rozporządzenie  z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, Dz. Ust. 

2003, nr 197 poz. 1922 i 1923. 



Przytoczone poniżej słowa - wypowiedziane przez J. Fetlińską podczas uroczystości 

otwarcia - najlepiej obrazują trud i wysiłek, ale również ogromne zadowolenie z 

uruchomienia oddziału: „Oto mamy w Ciechanowie Oddział Głównej Biblioteki Lekarskiej! 

Dzisiejsza uroczystość jest dowodem na to, że marzenia się spełniają; że jeżeli się czegoś 

bardzo chce i ciężko na to pracuje, można wiele osiągnąć” 8.Należy przy tym podkreślić 

ogromną przychylność i pomoc ówczesnego dyrektora GBL, dra Aleksandra 

Tulczyńskiego”9,poparcie ówczesnych władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na 

czele z rektorem prof. Andrzejem Kolasą i dyrektorem Instytutu Ochrony Zdrowia prof. 

Grażyną Skotnicką - Klonowicz oraz władz samorządowych Ciechanowa. Uroczystość 

uświetnili m. in. dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Roman Danielewicz, 

prof. Bibiana Mossakowska, poseł Aleksander Sopliński, poseł Rober Kołakowski, dyrektor 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Anna Blak-Kaleta, dyrektor 

Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie Zbigniew Trzeciak. 

Rangę biblioteki lekarskiej, jak też ogromne znaczenie ciechanowskiego oddziału dla 

środowiska lokalnego w pełni doceniły władze dynamicznie rozwijającej się uczelni. Na 

uroczystości otwarcia oddziału prof. Andrzej Kolasa wypowiedział znamienne słowa: 

„Biblioteka jest bardzo ważnym elementem kształcenia akademickiego. Dostęp do zbiorów, i 

to dostęp w miejscu, gdzie się studiuje ma olbrzymie znaczenie dla studenta . Ciechanowski 

oddział GBL daje praktycznie możliwość dostępu do baz danych medycznych całego świata, 

jest ogromną szansą nie tylko dla naszych studentów, ale też, a może przede wszystkim dla 

wykładowców akademickich i całego ciechanowskiego środowiska medycznego”10.  

Pierwszym symptomem pomyślnie układającej się współpracy między oddziałem 

GBL, a lokalnym środowiskiem pielęgniarskim była - oprócz prelekcji dr Janiny Fetlińskiej – 

prezentacja studentki II roku pielęgniarstwa Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ w 

Ciechanowie, Doroty Golatowskiej, pt. „Pomaganie i asystowanie jako istota współczesnego 

pielęgniarstwa”, wygłoszona podczas inauguracji oddziału.  

 

                                                           

8 „Pielęgniarka i Położna” 2006, nr 3, wewnętrzna strona okładki. 
9 „Pielęgniarka i Położna” 2006, nr 3, wewnętrzna strona okładki. 
10 „Pielęgniarka i Położna” 2006, nr 3, wewnętrzna strona okładki. 



 
 

Ryc. 1. Okładka czasopisma „Pielęgniarka i Położna” zawierająca relację z uroczystości otwarcia oddziału w 

2006 roku, „Pielęgniarka i Położna” 2006, nr 3, wewnętrzna strona okładki. 

 

Starania o uruchomienie kształcenia pielęgniarek na poziomie akademickim 

podejmowano w Ciechanowie od chwili pojawienia się możliwości utworzenia wyższej 

uczelni państwowej. Mozolny proces tworzenia pierwszej ciechanowskiej wyższej uczelni 

państwowej uwieńczono pełnym sukcesem 24 lipca 2001 roku, kiedy to Rada Ministrów RP 

pod przewodnictwem premiera Jerzego Buzka podjęła uchwałę o utworzeniu PWSZ11 . 

Pierwsze zajęcia na kierunku „pielęgniarstwo” w Instytucie Ochrony Zdrowia rozpoczęto w 

październiku 2001 roku12. „Powołanie Instytutu Ochrony Zdrowia w Państwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej w Ciechanowie jako jednego z pierwszych wśród szkół zawodowych w 

Polsce kształcących na kierunku pielęgniarstwo było możliwe - jak pisała w 2005 roku na 

łamach prasy zawodowej J. Fetlińska - dzięki osiągnięciom środowiska pielęgniarskiego 

Ciechanowa”13. 

Realizowano przy tym nowatorską koncepcję J. Fetlińskiej polegającą na: 

                                                           

1110 lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie i Mławie, Ciechanów 2011, s. 6. 
12 Pierwszym rektorem został prof. Stanisław Mańkowski, prorektorem prof. Bibiana Mosssakowska; natomiast w pierwszym 
minimum kadrowym Instytutu Ochrony Zdrowia znaleźli się oprócz inicjatorki przedsięwzięcia dr Janiny Fetlińskiej, m.in. 
również dr hab. Jan Kochanowski, dr hab. Elżbieta Bartnikowska, dr Wojciech Jaworski, dr Grzegorz Staśkiewicz,  Barbara 
Wilga, Agnieszka Bukowska, Maria Kołtun, Katarzyna Korycińska-Koniczuk, Joanna Wierzbicka, Małgorzata Zagroba, J. 
Fetlińska, Pierwsi absolwenci Instytutu Ochrony Zdrowia w Państwowej Szkole Zawodowej w Ciechanowie, „Pielęgniarka i 
Położna” 2005, nr 10 s. 25. 
13  J.Fetlińska, Pierwsi absolwenci Instytutu Ochrony Zdrowia w Państwowej Szkole Zawodowej w Ciechanowie, 
„Pielęgniarka i Położna” 2005, nr 10 s. 25. 



� twierdzeniu, że nauczanie w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa powinno być 

prowadzone na poziomie wyższych studiów licencjackich pod patronatem Akademii 

Medycznej w Lublinie lub Warszawie  

oraz 

� utworzeniu w powstającej szkole wyższej, wielu specjalności dzięki absorpcji 

istniejących kierunków kształcenia w działających jeszcze szkołach pomaturalnych i 

kolegiach14. 

 

Funkcjonowanie oddziału GBL w środowisku pielęgniarskim nieodłącznie wiąże się z 

kształceniem nowych kadr. W celu pełniejszego zobrazowania dane liczbowe ujęto w formie 

tabeli: 

 

Tab. 1. Liczba absolwentów kierunku „pielęgniarstwo” Instytutu Ochrony Zdrowia 15  PWSZ w 

Ciechanowie wlatach 2005-201216. 

 

Rok/ Rodzaj szkoły Studia 

stacjonarne 

Studia niestacjonarne Studia pomostowe 

2004/2005 46 68  

2005/2006 66 42 25 

2006/2007 81  38 

2007/2008 95  171 

2008/2009 84  35 

2009/2010 63  71 

2010/2011 45  190 

2011/2012 67  103 

 

Razem 

 

547 110 

 

633 1290 

 

Z analizy danych zamieszczonych w powyższej tabeli wynika, że od początku 

istnienia ciechanowskiego oddziału GBL kierunek „pielęgniarstwo” istniejący w tutejszej 

PWSZ ukończyło łącznie 1290 absolwentów, w tym 547 osób na studiach stacjonarnych, 110 

                                                           

14 Nie zaś - jak dotąd - w medycznych studiach zawodowych, J. Fetlińska, Pierwsi absolwenci Instytutu Ochrony Zdrowia w 
Państwowej Szkole Zawodowej w Ciechanowie, „Pielęgniarka i Położna” 2005, nr 10 s. 23. 
15 Od 2008 Wydział Ochrony Zdrowia. 
16 Dane w tabeli pochodzą z albumu jubileuszowego PWSZ, 10 lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie i 
Mławie, Ciechanów 2011, s 102-112. 



na niestacjonarnych oraz aż 633 na studiach niestacjonarnych pomostowych17. W ramach 

studiów pomostowych zrealizowano 2 projekty: w latach 2006-2008 projekt „Profesjonalna 

Pielęgniarka” oraz od roku 2008 roku projekt „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i 

położnych”- oba projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS)18. Wykształcenie tak dużej liczby średniego personelu pielęgniarskiego 

przekładało się na częste odwiedziny, zarówno biblioteki GBL, jak też - przeznaczonej 

wyłącznie dla studentów - biblioteki wydziałowej WOZ PWSZ, przez osoby poszukujące 

materiałów niezbędnych do nauki. W oddziale GBL, w oparciu o własne bazy danych,  

wykonywane są bowiem zestawienia tematyczne (w wersji wydruku komputerowego, bądź 

elektronicznej), stanowiące cenne źródło informacji niezbędne przy pisaniu prac 

zaliczeniowych, semestralnych, licencjackich i magisterskich. Kadra nauko-dydaktyczna 

korzysta z tej oferty szczególnie podczas przygotowywania publikacji fachowych  i prac 

naukowych oraz podczas przygotowań do konferencji naukowych. Pracownicy dydaktyczni 

WOZ PWSZ uczestniczyli w wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach, gdzie 

prezentowali referaty naukowe (publikowane również w materiałach pokonferencyjnych) 

powstałe przy wydatnym korzystaniu ze zbiorów GBL-u, m. in. w konferencji 

„Transplantacja - jestem na TAK”, Ciechanów, (27.05.2010), konferencji IHN PAN „Zawód 

lekarza na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, (Warszawa, 3.12.2009), V 

Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Życiodajna śmierć” (Białystok, 10-

13.12.2009), XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Prof. F.Venuleta „Tytoń albo 

zdrowie”  (Kraków, 12-14 listopada 2009), XXII Krajowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa 

Historii Medycyny i Farmacji, (Łódź, 15.16 .06.2010), konferencji - sesji naukowej „Dzieje 

Medycyny i Farmacji na Śląsku” (Racibórz, 10-11 września 2010, VII  Międzynarodowej 

Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross” 

(Białystok, 23-26.05.2012), XIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Prof. F. Venuleta 

„Tytoń albo zdrowie” (Warszawa, 08-09.12.2011), Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

„Zawody medyczne na ziemiach polskich”,(Radziejowice, 7-8.09.2012), I Ogólnopolskiej 

Konferencji Naukowo-Szkoleniowa im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej „Pielęgniarstwo-zawód 

przyszłości” (1-2.04.2011),  Konferencji Naukowo-Szkoleniowej i II im. dr n.med. Janiny 

Fetlińskiej „Wizja zawodu pielęgniarki w społeczeństwie” (21.04.2012) oraz konferencji 

                                                           

17Studia pomostowe ułatwiają uzupełnienie wykształcenia osobom, które uzyskały kwalifikacje pielęgniarki/położnej w 
poprzednim systemie kształcenia (szkolnictwo średnie), w sytuacji kiedy obecny system kształcenia opiera się tylko na 
szkolnictwie wyższym, http://www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/55. 
1810 lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie i Mławie, Ciechanów 2011, s. 71. 



„Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku” (15.09.2008), której 

współtwórczynią była p. senator Janina Fetlińska.  

 

 
Ryc. 2. Konferencja „Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, Warszawa, Senat RP, 2008. 

Od lewej prof. Bożena Urbanek, Janina Fetlińska, fot. ze zbiorów M. Lipińskiej. 

 

WOZ PWSZ we współpracy z Zarządem Głównym PTP 13 maja 2010 roku 

zorganizowałX Kongres Pielęgniarek Polskich „Na czele zmian: budując zdrowsze narody”; 

wystawę poświęconą pamięci zmarłej tragicznie senator Janiny Fetlińskiej i zaprezentowaną 

na kongresie pielęgniarstwa przygotował oddział Głównej Biblioteki Lekarskiej. 

 

 
Ryc. 3. Wystawa poświęcona tragicznie zmarłej p. senator Janinie Fetlińskiej, Ciechanów - Opinogóra, maj 

2010, fot. ze zbiorów M. Lipińskiej 



W celu przygotowania studentów Wydziału Ochrony Zdrowia do samodzielnego 

korzystania ze zbiorów bibliotecznych oddziału Głównej Biblioteki Lekarskiej - z inicjatywy 

dziekana wydziału - wprowadzono zajęcia z przysposobienia bibliotecznego w wymiarze 

dwóch godzin dydaktycznych. Pierwsze spotkanie ze studentami odbywa się  już na początku 

roku akademickiego. Oprócz biblioteki uczelnianej, studenci kierunku „pielęgniarstwo” 

odbywają jednorazowo - na początku pierwszego semestru I roku studiów - zajęcia z 

przysposobienia bibliotecznego, nie tylko w bibliotece uczelnianej, również w bibliotece 

oddziału GBL. Zajęcia mają na celu pozyskanie umiejętności wypożyczania książek (zasady 

udostępniania zbiorów bibliotecznych GBL, regulamin wypożyczania zbiorów na zewnątrz 

oraz korzystania z nich w czytelni), korzystania z czasopism tradycyjnych i elektronicznych, 

zdobycie orientacji w zakresie dostępu do zbiorów bibliotecznych i informacji, niezbędnych 

w czasie studiów. Ponadto student informowany jest o usługach bibliotecznych i 

informacyjnych realizowanych przez GBL, uzyskuje również informacje o możliwościach 

i sposobach dostępu do źródeł wiedzy i informacji znajdujących się w specjalistycznych 

bazach danych (m. in. Polskiej Bibliografii Lekarskiej), umożliwiających mu gromadzenie 

materiałów i informacji niezbędnych w czasie studiów. Szkolenie obowiązuje wszystkich 

studentów rozpoczynających studia stacjonarne.  

 Istniejące na terenie Wydziału Ochrony Zdrowia ciechanowskiej uczelni - Studenckie 

Koło Naukowe (opiekun dr Małgorzata Marcysiak), Uczelniane Koło Polskiego Towarzystwa 

Pielęgniarskiego przy PWSZ w Ciechanowie (przewodnicząca dr Agnieszka Bukowska), 

Klub Absolwenta, Studenckie Terenowe Koło PTP, Oddział Polskiego Towarzystwa Historii 

Medycyny i Farmacji - aktywnie korzystają ze zbiorów naszego oddziału. 

 GBL bierze aktywny udział w życiu uczelni poprzez m.in. czynne uczestnictwo w tzw. 

Dniach Otwartych Uczelni. Podczas zwiedzania Wydziału Ochrony Zdrowia połączonego ze 

spotkaniem z pracownikami i studentami, obowiązkowym punktem oprócz multimedialnej 

prezentacjiszkoły, pokazów z zakresu pielęgniarstwa i ratownictwa przedmedycznego jest 

również krótka prelekcja w oddziale Głównej Biblioteki Lekarskiej. W ramach kształcenia 

podyplomowego dla pielęgniarek i położnych zorganizowanoi przeprowadzonokursy 

specjalistyczne i kwalifikacyjne, jak również szkolenia specjalizacyjne organizowane przez dr 

Ewę Wiśniewską. 

 

 

 

 



Tab. 2.  Kształcenie podyplomowe  w latach 2005-2012 

Lp. Rok Dziedzina kursu Liczba absolwentów 

1 2005 Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 13 

2  Pielęgniarstwo rodzinne 17 

3  Psychoedukacja osób uzależnionych i ich rodzin 39 

4 2006 Pielęgniarstwo środowiskowe nauczania i wychowania 38 

5 2007 Rozszerzona pierwsza pomoc 17 

6  Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej 65 

7  Pielęgniarstwa ratunkowe 43 

8  Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 33 

9  Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 42 

10  Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG 46 

1 2008 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 19 

12  Ratownictwo medyczne 39 

13  Szczepienia ochronne 28 

14  Rozszerzona pierwsza pomoc 12 

15  Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 36 

16  Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG 46 

17  Pielęgniarstwo rodzinne 30 

18 2009 Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej 33 

19  Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG 43 

20  Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 42 

21 2010 Szczepienia ochronne 19 

22  Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG 40 

23  Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 33 

24  Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej 27 

25  Szczepienia ochronne 22 

26  Ratownictwo przedmedyczne 71 

27  Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 38 

28  Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG 38 

29  Pielęgniarstwo rodzinne 13 

  Łącznie absolwentów 982 

 

Na uwagę zasługuje wysoka liczba (982) osób uczestniczących w kursach i 

szkoleniach, również korzystających z biblioteki GBL. 



Biblioteka gromadzi wydawnictwa z dziedziny medycyny i szeroko pojętych nauk 

pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarstwa oraz wydawnictwa dotyczące 

informacji i dokumentacji naukowo-medycznej. Zbiory biblioteki poszerzane są sukcesywnie 

z potrzebami dydaktycznymi  poprzez zakupy,  egzemplarz obowiązkowy, dary, wymianę 

oraz prenumeratę czasopism. Księgozbiór jest sukcesywnie powiększany poprzez zakupy i 

dary.Księgozbiór w miarę możliwości finansowych jest aktualizowany zgodnie z 

zapotrzebowaniem grup czytelniczych, głównie studentów: pielęgniarstwa, medycyny, 

ratownictwa, farmacji, jak również wyższego i średniego personelu medycznego miejscowego 

szpitala oraz wykładowców Wydziału Ochrony Zdrowia. Rocznie prenumerowanych jest 

ponad 40 tytułów czasopism. Szczególny nacisk położono na czasopisma poświęcone 

tematyce pielęgniarstwa; biblioteka gromadzi następujące tytuły: „Alma Mater”, „Family 

Medicine”, „Impuls: Biuletyn Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych”, 

„Magazyn Pielęgniarki i Położnej”, „Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne”, 

„Pielęgniarstwo XXI wieku”, „pielęgniarstwo I Zdrowie Publiczne”, „Poradnik 

Pielęgniarski”, „Problemy Pielęgniarstwa”, „Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia” 

oraz „Zdrowie Publiczne”.Pracownicy oddziału opracowują wydawnictwa zwarte oraz ciągłe, 

suplementy monograficzne do czasopism oraz dysertacje niepublikowane. W bibliotece 

prowadzone są następujące katalogi wydawnictw zwartych: alfabetyczny, tytułowy oraz 

przedmiotowy, a także kartoteka alfabetyczna czasopism zgromadzonych w oddziale. Zbiory 

biblioteki udostępniane są prezencyjnie w czytelni (materiały oryginalne zgromadzone przez 

oddział GBL lub dostępne w formie elektronicznej), a także  wypożyczane czytelnikom do 

domu. W czytelni możliwe jest również udostępnianie zbiorów innych bibliotek, 

sprowadzonych na życzenie czytelnika w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Do 

dyspozycji osób korzystających z czytelni oddziału przeznaczono 14 stanowisk czytelniczych, 

księgozbiór podręczny oraz czasopisma bieżące (z danego roku). 

Powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych wynosi 156 m2, z czego 56 m2 zajmuje 

czytelnia; natomiast resztę magazyny biblioteczne.  

Zasoby biblioteki liczą: 

� wydawnictwa zwarte: 13 740  vol., 

� czasopisma - 714 vol. (zinwentaryzowanych),  

� tytułów bieżących czasopism ( w 2012 roku) - 101 

Oddział GBL prowadzi następujące usługi: 

� komputerowe zestawienia tematyczne, 



� dostęp on-line do pełnotekstowych baz czasopiśmienniczych, 

� uzupełnianie danych bibliograficznych do publikacji fachowych i prac naukowych,  

� możliwość korzystania z bazy Polskiej Bibliografii Lekarskiej (PBL), 

� pośrednictwo w korzystaniu ze zbiorów i usług informacyjnych GBL w Warszawie,  

� usługi kserograficzne19. 

Usługi świadczone przez ciechanowski oddział Głównej Biblioteki Lekarskiej 

studentom studiów stacjonarnych pomagają w uzyskaniu rzetelnej wiedzy; natomiast 

osobomwykonującym już profesję pielęgniarską, a studiującym na niestacjonarnych studiach 

pomostowych, jak też uczestniczących w różnego rodzaju kursach i szkoleniach - pomagają w 

podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. O popularności oddziału GBL w ciechanowskim 

świecie medycznym świadczyć może liczba 571 czytelników zarejestrowanych w roku 2012; 

czytelnię oddziału w tym czasie odwiedziło ponad 2 000 osób, korzystając na miejscu z 2 266 

pozycji książkowych  i 5 470 vol. czasopism. 

Oddział terenowy GBL na stałe wpisał się już w tradycję uczelni. Informacje o 

oddziale umieszczane są w każdym informatorze PWSZ20, zaś opatrzony fotografiami tekst 

ukazał się również w dwóch uczelnianych albumach jubileuszowych21.   

 

 
Ryc. 4. Strona z albumu jubileuszowego z okazji 10- lecia  PWSZ w Ciechanowie, 10 lat Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Ciechanowie i Mławie, Ciechanów 2011, s. 77. 

 

                                                           

19http://www.gbl.waw.pl/gbl/oddzialy/ciechanow.php. 
20Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  w Ciechanowie i Mławie:  Informator 2012-2013, Ciechanów 2012. 
21Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  w Ciechanowie i Mławie: 5 lat 2001-2006, Ciechanów 2006; 10 lat Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie i Mławie, Ciechanów 2011 
 



Szczególnie zaś miłą formą współpracy jest tradycyjne już uczestnictwo pracowników 

oddziału w uroczystościach uczelnianych: konferencjach i seminariach naukowych, 

inauguracji oraz zakończeniu roku akademickiego, ale też wigilii naukowego koła 

studenckiego oraz uczelnianej, uroczystości wręczania dyplomów ukończenia uczelni, 

juwenaliach itp. 
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