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Półrocznik Forum Bibliotek Medycznych, zainicjowany w 2008 r. jako 
wspólne przedsięwzięcie wydawnicze danego typu uczelnianych książnic 
specjalnych, stanowi nieformalną kontynuację ukazującego się w latach 1952 
– 2002 ( wyszło kilkaset zeszytów), cennego Biuletynu Głównej Biblioteki 
Lekarskiej. Cieszyć może fakt, że w trudnym dla ogółu polskich bibliotek 
ostatnim dwudziestoleciu, gdy likwidacji uległo ponad 10 tysięcy placówek 
bibliotecznych, m.in. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach 
oraz Centralna Biblioteka NOT i Biblioteka PAN w Warszawie, środowisko 
bibliotekarskie wzmogło przynajmniej działalność naukową i publikacyjną, 
o czym świadczy nie tylko utrzymanie szeregu już istniejących fachowych 
i naukowych wydawnictw ciągłych, ale także powstawanie nowych, czego 
przykład stanowi Forum, oddające do rąk czytelników już swój czwarty 
z  kolei numer. Tworząc pismo, zapewniono mu nie tylko udział szeregu 
medycznych bibliotekarskich środowisk zawodowych, ale zainteresowano 
nim władze uczelni, a także ich pracowników naukowo-dydaktycznych. Prac 
redakcyjnych podjął się znany ze swego bibliologicznego dorobku ośrodek 
łódzki, zaś funkcję redaktora przyjął dr Ryszard Ż m u d a , wybitny naukowy 
bibliograf i edytor.  

W zawartości dotychczas wydanych zeszytów zwraca uwagę różnorodność 
treści, przy utrzymaniu jej zasadniczego kierunku, którym są sprawy bibliotek 
medycznych, z dokumentacją ich działalności naukowej – konferencji, 
referatów, sprawozdań. Z uznaniem należy wszak podkreślić, że nie brak też 
w treści Forum, jak i w niniejszym numerze czwartym, efektów zainteresowania 



683 Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

autorów problemami ogólniejszymi: Grzegorz Marek Święćkowsk i  omawia 
wybrane czasopisma z bibliologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej 
w Polsce, a Witold K o z a k i e w i c z  kreśli wizję mającego nadejść „Świata 
bez czasopism”. Z pozostałych artykułów warto zwrócić uwagę na 
interesującą charakterystykę elektronicznego czasopisma EBIB przez Iwonę 
S ó j k o w s k ą  oraz historyczną syntezę „Biuletynu GBL”, której dokonał 
Jacek D r o g o s z . 

Moim zdaniem, o szczególnej wartości Forum, nie tylko tego wydania, 
które mam przyjemność polecić odbiorcom – użytkownikom, świadczy bliski 
kontakt jego zawartości z kręgiem zainteresowań fachowego środowiska 
bibliotekarskiego, unikanie dominacji teoretycznych, dalekich od bibliotecznej 
praktyki studiów, jakie – niestety – często wypełniają formy dzisiejszej 
bibliotekoznawczej dyskusji naukowej. Biorąc pod uwagę taki właśnie, trafnie 
obrany profil Forum Bibliotek Medycznych wraz z jego wprowadzoną również 
wersją elektroniczną, można z przekonaniem liczyć, że czasopismo zajmie 
poważną pozycję w kręgu edycji dokumentujących naukową debatę, dotyczącą 
zawodu bibliotekarskiego i jego poznawczych odniesień. 


