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Z inicjatywy dyrektorów bibliotek uczelni medycznych w 2006
roku powołano czasopismo o zasięgu ogólnopolskim. Wydawanie
tego półrocznika jest współfinansowane przez akademie i uniwersytety medyczne. Nakład wynosi 300 egzemplarzy, co umożliwia prowadzenie wymiany międzybibliotecznej. Ponadto, Forum Bibliotek
Medycznych dostępne jest na stronie internetowej Biblioteki Głównej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi2
Warto podkreślić, że podobna inicjatywa wiąże środowisko bibliotek kościelnych. Chodzi o czasopismo FIDES – Biuletyn Bibliotek Kościelnych, które wychodzi od 1995 roku.
Inicjatywa środowiska medycznego spotkała się z dużym zainteresowaniem i poparciem uczelni medycznych. W numerze pierwszym za 2008 r. Forum Bibliotek Medycznych zamieszczono szereg
interesujących wypowiedzi dotyczących zadań i oczekiwań stawianych przed tym czasopismem. I tak, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. dr hab. Andrzej Lewiński wyraził radość z faktu
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Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
http://www.bg.umed.lodz.pl.
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współuczestnictwa tej uczelni w wydawaniu periodyku (s.7), natomiast przewodnicząca Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów
Bibliotek Akademickich Szkół Polskich mgr Ewa DobrzyńskaLankosz (Kraków, AGH) wyraziła nadzieję na rozwój tego przedsięwzięcia wyrażającego się także w udostępnianiu tego czasopisma
w formie elektronicznej (s.9). Przewodniczący Rady Programowej
prof. dr hab. Michał Karasek (Łódź, UM) sformułował zadanie dla
tej inicjatywy: „Półrocznik pod tytułem Forum Bibliotek Medycznych powinien ułatwić dokumentację organizowanych konferencji
naukowych, publikowanie materiałów informacyjnych i dydaktycznych oraz artykułów poświęconych tematyce dotyczącej książnic
medycznych” (s.8).
Redaktorem naczelnym został dr Ryszard Żmuda, absolwent
ATK (dziś UKSW w Warszawie), uczeń prof. dra hab. Hieronima
Eugeniusza Wyczawskiego OFM Obs., nauczyciel akademicki, znany od wielu lat bibliograf, dyrektor Biblioteki Głównej UM w Łodzi,
redaktor m.in. Kronikarza. W 2009 roku na konferencjach w Łodzi
(UM) i w Lublinie (UMCS) zreferował realizowane przedsięwzięcie.
W zamieszczony w numerze pierwszym Forum Bibliotek Medycznych tekście informującym napisał: ”Na łamach Forum Bibliotek
Medycznych/ Medical Library Forum – pragniemy zamieszczać artykuły prezentujące zarys dziejów, stan obecny i perspektywy działalności bibliotek medycznych i ośrodków informacji naukowej
w Polsce, Europie i na świecie (…) (s.12).
Każdy numer Forum recenzowany jest przez starannie dobranych
recenzentów, profesorów z różnych uczelni polskich. Co ważne,
recenzje te są następnie drukowane w kolejnych numerach. I tak,
prof. dr hab. Jerzy Supady (Łódź, UM) recenzując numer pierwszy
2008 r. napisał m.in.: ”Znając (…) inne wydawnictwa ciągłe redagowane przez Redaktora Naczelnego dr. Ryszarda Żmudę jestem
spokojny o estetykę wyglądu powołanego do życia czasopisma”
(s.499).
W numerze drugim z 2008 r. zamieszczono recenzję prof. dr. hab.
Hanny Tadeusiewicz (Łódź, UŁ), która podkreśliła, że „Nowowydawany periodyk o półrocznej częstotliwości ukazywania się – to
cenna inicjatywa dyrektorów polskich bibliotek medycznych – dobrze, że wkrótce jego kolejny tom dotrze do rąk odbiorców” (s. 530).
I dalej: „Warto podkreślić, że przeznaczone do publikacji artykuły –
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głównie młodych bibliotekarzy bibliotek medycznych w naszym
kraju – wskazują na ich szerokie zainteresowania zarówno zawodowe jak i badawcze, poruszają interesujące zagadnienia związane
z praktyką bibliotekarską i informacyjną, przynoszą próby rozwiązywania problemów nurtujących środowisko pracowników i użytkowników polskich bibliotek medycznych” (s.531).
Numer pierwszy z 2009 roku zrecenzował prof. dr hab. Krzysztof
Migoń (Wrocław, UWr.). Zwrócił on uwagę na fakt, że „pojawił się
w naszym kraju potrzebny i ważny periodyk fachowy. Widać wyraźnie, że problemy bibliotek medycznych mogą z powodzeniem wypełniać co roku dwa kilkusetstronicowe tomy, że aktywność środowiska zapewnia mu dopływ odpowiednich materiałów, że redakcyjne
wysiłki dają dobre wyniki” (s.571) oraz, że Forum „urasta do rangi
i roli czasopisma fachowo-naukowego, którego zawartość może zainteresować nie tylko ścisły krąg zawodowy pracowników bibliotek
medycznych (s.571).
Recenzentem ostatniego opublikowanego numeru Forum Bibliotek Medycznych. Medical Library Forum jest prof. dr hab. Zbigniew
Żmigrodzki (Katowice, UŚl). Napisał on, że „(…) 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” (s. 683).
W przygotowywanym do druku numerze pierwszym za 2010 rok
przewidziane są teksty o wydźwięku ekumenicznym: Plakat – Łódź
miasto czterech kultur (z zabytkami architektury sakralnej: archikatedry rzymskokatolickiej, zboru ewangelicko-augsburskiego, cerkwi
prawosławnej i synagogi) oraz artykuł o akcji Zespołu Domowej
Opieki Hospicyjnej i Wolontariatu Caritas Archidiecezji Łódzkiej
zatytułowany Pola nadziei.
Nie sposób przytoczyć wszystkie opublikowane już teksty w Forum. Warto natomiast podkreślić jego niezwykłą wartość informacyjną. Należy liczyć, że stanie się ono forum do wymiany poglądów,
informacji o tym, co dzieje się w środowisku, czy o kolejnych planowanych inicjatywach.
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W społeczeństwie informacyjnym XXI wieku oczywistą staje się
potrzeba publikowania nie tylko czasopism środowiskowych, jak
omawiane Forum Bibliotek Medycznych. Medical Library Forum,
czy wspomniany FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych, ale także
organizowanie własnych bibliotek cyfrowych, jak choćby zrzeszone
w Federacji Bibliotek cyfrowych (http://fbc.pionier.net.pl) biblioteki
kościelne FIDES (http://www.fides.org.pl).

