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RECEnzJA

Prof. dr hab. Jerzy Supady
Łódź – UM

 
foRum bIblIoTEk mEdyCznyCh  (2008 R. 1 nR 1)

Należy się cieszyć, a równocześnie pogratulować dyrektorom bibliotek 
uczelni  medycznych w Polsce  in ic ja tywy utworzenia  czasopisma 
informacyjnego pt. Forum Bibliotek Medycznych (dalej Forum), które 
w zamyśle twórców ukazywać się będzie w odstępach sześciomiesięcznych. 
Przypadł mi w udziale zaszczyt syntetycznej oceny pierwszego numeru 
periodyku. Czasopismo, jak stwierdził Rektor łódzkiej Uczelni Medycznej prof. 
dr hab. Andrzej Lewiński, winno zachowywać świadectwo indywidualnych 
i zespołowych dokonań w zakresie bibliotekarstwa medycznego. Zgodnie z tą sugestią 
w pierwszym numerze zaprezentowane zostały teksty nawiązujące do okoliczności 
powstania czasopisma, informacje na temat bibliotek medycznych w Polsce oraz dane 
odnoszące się do medycznych stron internetowych. Bardzo cenne fragmenty Forum 
stanowi kronika mających miejsce na niwie bibliotekarstwa medycznego wydarzeń, 
która obejmuje lata 2002-2008, a więc okres od momentu zaprzestania publikacji 
wydawanego nieprzerwanie przez kilkadziesiąt lat (1952-2002) Biuletynu GBL. 
Wielkie znaczenie poznawcze posiada wydrukowane na łamach Forum kalendarium 
odbytych w latach 1981-2002 konferencji bibliotekarskich, a także materiały ze 
zjazdów naukowych w Warszawie i w Łodzi, które odbyły się w 2003 roku.

Wydawane w Łodzi Forum oparte zostało na współpracy pracowników bibliotek 
specjalistycznych wszystkich miast polskich, w których znajdują się uczelnie 
medyczne. Edycja pierwszego numeru wsparta została pieniędzmi nadesłanymi 
z kilku ośrodków uniwersyteckich. Zamierzeniem Redakcji, kierowanej 
przez Pana dr. Ryszarda Żmudę, dyrektora Biblioteki Głównej Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi, jest ogłaszanie artykułów odnośnie działalności krajowych 
i zagranicznych bibliotek medycznych i ośrodków informacji naukowej, prezentowanie 
osiągnięć polskiego bibliotekarstwa medycznego, publikowanie informacji na temat 
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serwisów internetowych, baz danych, czasopism elektronicznych, komputerowych 
systemów bibliotecznych, czasopism elektronicznych itp. 

Te cele i zadania Forum stały się przedmiotem wypowiedzi kilku osób związanych 
z bibliotekarstwem medycznym, zamieszczonych w omawianym numerze czasopisma. 
Przewodniczący Rady Programowej Forum Bibliotek Medycznych Pan prof. dr hab. 
Michał Karasek napisał, iż periodyk winien „...ułatwić dokumentację organizowanych 
konferencji naukowych, publikowanie materiałów informacyjnych i dydaktycznych 
oraz artykułów poświęconych tematyce dotyczącej książnic medycznych”. W tym 
samym duchu wypowiedzieli się pozostali autorzy: Pani mgr Ewa Dobrzyńska-
Lankosz z Krakowa oraz Pani mgr Aniela Piotrowicz z Poznania. Sążnisty artykuł 
programowy pt. „Redaktor o czasopiśmie Forum Bibliotek Medycznych” wyszedł 
spod pióra Pana dr Ryszarda Żmudy.

Przedłożony do wglądu maszynopis pierwszego numeru Forum nie pozwolił 
autorowi recenzji odnieść się do walorów edytorskich czasopisma. Znając jednak 
inne wydawnictwa ciągłe redagowane przez Redaktora Naczelnego dr. Ryszarda 
Żmudę jestem spokojny o estetykę wyglądu powołanego do życia czasopisma. Na 
zakończenie pragnę życzyć Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
owocnej realizacji nowego i znamienitego przedsięwzięcia.

        


