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Może wydanie trzeciego dopiero tomu półrocznika nie upoważnia jeszcze 
do pogłębionej oceny całego przedsięwzięcia, ale treściowa zawartość Forum, 
charakter tej publikacji i jej edytorski kształt pozwalają już zauważyć, 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.

Uwagę zwraca przede wszystkim sposób realizacji podjętej w roku 
2006 inicjatywy wydawania Forum. W pierwszym rzędzie dokumentuje 
ono działalność polskich bibliotek medycznych i zawodowe sprawy ich 
pracowników, i pełni przez to rolę prawdziwego forum (bo właśnie na forum, 
publicznie, debatowało się kiedyś nad najważniejszymi wydarzeniami 
i problemami danej społeczności). Uporządkowana, szczegółowa dokumentacja 
aktywności środowiska ma walor wykraczający poza doraźny pożytek: Forum 
Bibliotek Medycznych tworzy w ten sposób historię polskiego bibliotekarstwa 
naukowego, a jednocześnie także wyższego szkolnictwa medycznego.

Forum stopniowo staje się jeszcze czymś więcej, aniżeli prostą kontynuacją 
redagowanego przez pół wieku Biuletynu Głównej Biblioteki Lekarskiej, 
urasta do rangi i roli czasopisma fachowo-naukowego, którego zawartość 
może zainteresować nie tylko ścisły krąg zawodowy pracowników bibliotek 
medycznych. Do materiałów o szerszym przeznaczeniu należą publikowane 
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w tym tomie obszerne bloki tekstów dotyczących kształcenia użytkowników 
naukowej informacji medycznej oraz nowych tendencji w edukacji bibliotekarzy 
medycznych, pokłosie konferencji i warsztatów sprzed trzech i dwóch lat. Te 
drugie, przygotowane w języku angielskim, pozwolą zapewne czasopismu 
znaleźć czytelników za granicą. 

Środowiskowej informacji i integracji służą z kolei prezentacje 
organizacji zawodowych i towarzystw naukowych, nie tylko medycznych. 
Obecność Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Polskiego Towarzystwa 
Bibliologicznego i Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej na łamach 
Forum buduje wspólnotę pracowników książki, bibliotek i informacji 
naukowej.

Kolejny tom Forum Bibliotek Medycznych pokazuje, w redakcyjnym 
zamyśle i w realizacji, że takie specjalistyczne czasopismo można tworzyć 
dobrze, że może ono przynosić rozmaite pożytki nie tylko bezpośrednio dla 
bibliotekarskiej praktyki. Mocną stroną publikacji jest obfita dokumentacja 
fotograficzna udatnie rejestrująca wydarzenia i utrwalająca w naszej pamięci 
ludzi.

Jako wieloletni nauczyciel akademicki kierunku ‘informacja naukowa 
i bibliotekoznawstwo’, z przekonaniem o wartości publikowanych materiałów, 
rekomenduję tom do wydania, a potencjalnym czytelnikom, bibliotekarzom 
(nie tylko medycznym) i studentom, proponuję i zalecam jego lekturę.


