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ków został następnie omówiony. Pomimo tego, że można polemizować z niektórymi
tezami J. Crawforda recenzowana praca jest na tyle istotnym dziełem, że powinni się
z nią zapoznać nie tylko specjaliści z dziedziny prawa międzynarodowego, ale także
wszyscy zajmujący się naukami politycznymi i stosunkami międzynarodowymi.
Krzysztof Czubocha
Forum Bibliotek Medycznych. Red. R. Ż m u d a. R. 2: 2009, nr 2(4), ss. 686.
W 2002 r. niespodziewanie przestało się ukazywać jedyne czasopismo bibliotek
medycznych w Polsce pt.: Biuletyn GBL, redagowane przez prof. dra hab. Janusza
Kapuścika, a następnie przez dra Edwarda Pigonia. Ten periodyk, o profilu informacyjnym i popularno-naukowym, wydawany był od 1952 r. przez Główną Bibliotekę
Lekarską im. prof. Stanisława Konopki w Warszawie. Nagłe zniknięcie czasopisma
było wielką szkodą dla środowiska bibliotekarskiego w Polsce. Przez kilka lat słychać było głosy dotyczące powołania nowego czasopisma poświęconego podobnej
problematyce.
Inicjatywa powołania nowego czasopisma polskich bibliotek medycznych wyszła
od dyrektorów tychże książnic, którzy na XXV Konferencji Problemowej Bibliotek
Medycznych, odbytej w dniach 12-14 VI 2006 r. w Lublinie-Kazimierzu Dolnym,
przedłożyli pewne ustalenia odnośnie powołania nowego czasopisma naukowego.
Wysunięto wówczas propozycję, aby zadania tego podjęła się Biblioteka Główna
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a funkcję redaktora naczelnego przejął jej dyrektor, dr Ryszard Żmuda, uczeń o. prof. Hieronima E. Wyczawskiego z Akademii
Teologii Katolickiej w Warszawie. Nastąpiły konsultacje z dyrektorami bibliotek
uczelniach odnoście tytułu czasopisma, planowanej zawartości, częstotliwości ukazywania się, objętości, formatu, nakładu, sposobu finansowania i dystrybucji. W połowie
grudnia 2006 r. profesorowie łódzcy przyjęli z zadowoleniem i aprobatą przedstawioną im ogólnopolską inicjatywę, integrującą środowisko medyczne. Przy tej okazji
podkreślili niezbędne partycypowanie uczelni medycznych w kosztach planowanego przedsięwzięcia.
Postanowiono, że na łamach Forum Bibliotek Medycznych – Madical Library
Forum będą zamieszczane opracowania prezentujące zarys dziejów, stan obecny i perspektywy działalności medycznych i ośrodków informacji naukowej w kraju, Europie
i na świecie. Publikacje miały dotyczyć zasobów bibliotek uczelnianych i instytutów
naukowo-badawczych, baz danych, serwisów internetowych, czasopism elektronicznych, oficyn drukarskich i wydawniczych, firm pośredniczących w zakupach książek
i prenumeracji czasopism oraz kalendarium wydarzeń, sprawozdań, recenzji, biografii,
informatorów, katalogów i materiałów dydaktycznych. Szczególną uwagę zwrócono
na materiały pokonferencyjne. Do grona piszących zaproszono przede wszystkim dy-
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rektorów i pracowników polskich bibliotek medycznych. Wśród nich znalazł się również mój uczeń dr Jan Dąbrowski, pracownik Biblioteki Głównej Akademii Medycznej
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
Prezentowany numer Forum Bibliotek Medycznych zawiera m.in. artykuły autorstwa Iwony Sójkowskiej i Grzegorza M. Święćkowskiego o czasopismach, wydawanych drukiem jak i elektronicznych z zakresu bibliologii, bibliotekoznawstwa
i informacji naukowej. Anna Ajdukiewicz-Tarkowska, Agnieszka Kurpis, Izabela
Nowakowska i Jolanta Przyłuska zaprezentowały opracowania ona temat czasopism
wydawanych i prenumerowanych przez polskie uczelnie medyczne i instytuty naukowo-badawcze resortu zdrowia. Jacek Drogosz przypomniał wspomniany wyżej periodyk warszawskiej Głównej Biblioteki Lekarskiej pt. Biuletyn CBL, a Wiesława
Kurc przybliżyła w swoim opracowaniu Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych
w polskich bibliotekach medycznych. Na uwagę zasługuje artykuł Witolda Kozakiewicza
zatytułowany Świat bez czasopism.
Na stronicach 117-681 znalazły się materiały konferencyjne, będące pokłosiem
zjazdu naukowego XXVI Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych: Naukowa
Informacja Medyczna w Polsce. Biblioteki medyczne wobec potrzeb środowisk medycznych oraz pespektywy ich rozwoju w realiach Unii Europejskiej. Przedstawiona
dokumentacja przybliża referaty, komunikaty i materiały fotograficzne wzorowo zorganizowanej konferencji przez dra Krzysztofa Niedrzwickiego, dyrektora Biblioteki
Medycznej Collegium Medium im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukazana tematyka: bibliotek cyfrowych, repozytoriów, bazy danych, systemów komputerowych, czasopism i książek elektronicznych,
wyszukiwarek internetowych, bibliometrii i technologii wiki z pewnością będzie dominować w XXI stuleciu.
Potężny tom kończy krótka recenzja prof. dra hab. Zbigniewa Żmigrodzkiego
z UŚl w Katowicach oraz streszczenie w języku angielskim pióra Anny
Wiśniewskiej.
Należy wyrazić radość środowiska naukowego z ukazania się nowego periodyku,
na łamach którego będą mogły publikować również osoby, marzące o karierze naukowej. Mam nadzieję, że znajdą się tam również opracowania podkarpackich pielęgniarek, które uzyskały stopnie doktorów nauk humanistycznych na moim seminarium
naukowym prowadzonym w Rzeszowie. Mojemu koledze ze studiów, dr. Ryszardowi
Żmudzie, znakomitemu polskiemu bibliografowi, życzę wytrwałości w pracy redakcyjnej, licznych autorów zgłaszających się ze swoimi opracowaniami i dobrych pomysłów twórczych.
Ks. Józef Mandziuk

