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uczelnianych, instytutowych i innych naukowych, jesteście tym naszym przewodnikiem 
po rosnącej w postępie niemal geometrycznym literaturze przedmiotu.

Obserwując prace bibliotek z perspektywy członka Rady Bibliotecznej Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi, doceniam ogrom wysiłków i poświęcenia, który Państwo 
wkładacie w waszą pracę. Widać jak staracie się podołać wszelkim wyzwaniom, 
zadaniom i obowiązkom w trudnych warunkach ekonomicznych naszego kraju.

Aktualna XXVII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych, jest 
jedną z tych dobrych inicjatyw, które służą wymianie doświadczeń środowiska 
bibliotekarskiego.

 Organizatorom, a szczególnie wszystkim uczestnikom zjazdu naukowego życzę 
bardzo owocnych obrad.
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REFLEKSjE EMERYTOWaNEgO DYREKTORa

Dzień dobry Państwu,
Przede wszystkim pozwolę sobie podziękować Rysiowi za to, że mnie zaprosił do 

Łodzi. Proszę Państwa, nic tak starszemu panu dobrze nie robi jak właśnie możliwość 
dalszego uczestnictwa w życiu bibliotekarskim i możliwość spotkania się z Państwem na 
XXVII  dorocznej Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych. Oczywiście ja się 
powtarzam z tego powodu, że dziękowałem Koleżankom w Gdańsku, w Lublinie, Koledze 
w Bydgoszczy. Przepraszam, że wszystkich nie wymienię, ale lista jest jedenasto osobowa 
dyrektorów bibliotek uczelnianych, którzy o mnie pamiętają, bo tak właśnie wygląda mniej 
więcej sprawa, że ja 12 lat temu przeszedłem na emeryturę i co roku mam dzięki Państwa 
zaproszeniom możliwość spotkania się na tych zjazdach naukowych. Muszę powiedzieć, 
naprawdę bardzo się cieszę, że taka możliwość istnieje, jestem w Waszym towarzystwie 
młodszy. Tym bardziej, że jak rozmawiałem wczoraj z Koleżankami i powiedziałem, że 
rozpocząłem pracę w mojej jeszcze wtedy Akademii Medycznej w Poznaniu na początku 
1955 roku, powiedziały, że ich jeszcze wówczas na świecie nie było. To naprawdę miłe. 

Jego Magnificencjo ja się naprawdę bardzo cieszę, że jest w Łodzi możliwość 
spotkania się z Państwem. Jednocześnie chciałbym powiedzieć, że to co Panowie Rektorzy 
powiedzieliście, co Pan Profesor Przewodniczący Rady Bibliotecznej powiedział naprawdę 
świadczy o tym, że dyrekcji biblioteki dobrze się pracuje w tej Uczelni, że jest pełne 
zrozumienie Władz dla tego wszystkiego co tu realizuje. 


