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„IgnAtIAnuM” W KRAKoWIe

Piszę głównie jako historyk nauki polskiej, wieloletni bibliotekarz, były dyrektor 
wydawnictwa i szef krakowskiej wyższej uczelni. Całe życie pracowałem w dziedzinie 
humanistyki, a medycyna była i jest tak bardzo bliska humanistyce. W dziejach nauki 
i kultury te dwie dziedziny były ze sobą ściśle złączone.

Jako bibliotekarz zajmujący się starymi polskimi księgozbiorami byłem 
zainteresowany odczytywaniem dawnych zasobów medycznych bibliotek polskich. 
Mam świadomość niedomogów dawnej informacji bibliotecznej i trudności z dotarciem 
do niej. Od lat badałem też przeszłość wielu polskich lekarzy i przedstawicieli innych 
zawodów dla tworzonych przeze mnie słowników biograficznych i zauważam 
jak uboga była i jest nasza polska literatura w tym zakresie, szczególnie literatura 
regionalna, środowiskowa, ale też różnych ośrodków naukowych. A dla szybkiego 
poznania nowych osiągnięć polskiej i zagranicznej medycyny, dla żyjącego dziś 
człowieka, trawionego różnymi dolegliwościami, jak ważny i pocieszający jest 
każdy wynalazek, każde osiągnięcie współczesnej medycyny. Najszybciej możemy 
go poznać drogą internetową, właśnie poprzez ukazywanie się różnych periodyków 
w wersji elektronicznej.

Nasza Uczelnia, która od 1 X 2011 roku zmieniła nazwę na Akademia Ignatianum 
w Krakowie, posiadając własne Wydawnictwo opiera się niemal wyłącznie na 
wymianie swoich wydawnictw z innymi bibliotekami naukowymi, a Internet jako 
wynalazek naszych czasów jest tu bezcenny.

Niezwykle cenne są więc szczególnie na stronie internetowej Biblioteki Głównej 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wszelkiego rodzaju wiadomości dotyczące 
najnowszych encyklopedii, informatorów, słowników, bibliografii i katalogów. Za 
nie szczególnie redaktorom dziękujemy!

Po ukazaniu się siedmiu numerów półrocznika „Forum Bibliotek Medycznych” 
nasuwa się refleksja: nie tylko przeszłość, ale i współczesność jest bardzo ważna. 
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Każdy może znaleźć w nich interesujące informacje, a wszystko to dla dobra nauki 
i historii polskiej.

W jednym ze wstępów przeczytałem jakże trafne myśli medyka, filozofa  
i humanisty dra Antoniego Kępińskiego. Obserwowałem w klinice krakowskiej jako 
młody ksiądz osobiście ostatnie dni tego człowieka i myśliciela. Wspomnienia te 
pozostały mi już na zawsze. Jak bardzo potrzeba nam takich autorytetów!

Redakcji i Autorom życzę więc dalszego rozwoju i krzewienia idei wspaniałego dra 
A. Kępińskiego. Niech nadal ośrodek akademicki w Łodzi zabiega o ułatwienia życia 
swoim studentom, absolwentom, ale też wszystkim polskim badaczom przeszłości 
oraz pilnym obserwatorom współczesności.
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