Mirosław Wielgoś

Foreword of His Magnificence prof. dr hab. n. med. Mirosław
Wielgoś – Rector of the Medical University of Warsaw
Dear Readers,
I was very pleased to learn that the Main Library of the Medical University of Warsaw plans to publish a recognized and
prestigious „Medical Library Forum” journal, which integrates the community of medical universities.
„Medical Library Forum” – a nationwide semi-annual journal
– boasts over thirteen years of presence on the publishing
market. The journal was first founded by directors of libraries
of medical universities on the 14th of June 2006 at a scientific
conference in Lublin. Such a need arose when the Main Medical Library Bulletin was closed in 2003 (and reactivated in
2016). In years 2008-2017 the journal was published by the
Library of the Medical University of Lodz and in 2018 Medical
Library Forum premiered in the organizational structure of
the Main Library of the Medical University in Warsaw.
The Journal Program Board is composed of excellent figures
from Polish and foreign medical universities. Currently, the
members are prof. Jadwiga Turło - Vice-Rector for Science
and Technology Transfer, dr Tomasz Stokłosa from the Department of Immunology of our University.
Over the years of its activity, the "Medical Library Forum" has published hundreds of articles devoted to various
topics: biography, book history, bibliometrics, databases, scientific information, librarianship, medicine, pharmacy, workshops, training, e-learning, information technologies, or research and education centers.
The journal has won over many loyal readers, certainly owing to its great authors. I am convinced that the Forum
under the auspices of our University will continue to serve as a valued platform for the exchange of experiences
of medical libraries and will maintain an equally high reputation in the medical sector as in previous years.
On behalf of the authorities of the Medical University of Warsaw, I would like congratulate Ms. Irmina Utrata Director of the Main Library on the initiative she took, and I wish the Editorial Team many inspiring and interesting publications and dedicated readers.
It will be with great interest that we will follow the expansion of the journal under the aegis of the Main Library
of the Medical University of Warsaw. I believe that the Editorial Team will rise to this new challenge! I wish you
a great start and successful development, and to address the Readers, I hope you enjoy reading the first – exceptional - issue, which I strongly recommend!
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Przedmowa prof. dr hab. n. med. Mirosława Wielgosia
– JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Szanowni Czytelnicy,
z radością przyjąłem informację o planach wydawania przez Bibliotekę Główną Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego uznanego, prestiżowego, integrującego środowisko uczelni medycznych periodyku „Medical Library
Forum”/„Forum Bibliotek Medycznych”.
„Medical Library Forum”/„Forum Bibliotek Medycznych” – półrocznik o ogólnopolskim zasięgu – może poszczycić
się ponad trzynastoletnią obecnością na rynku wydawniczym. Inicjatywę powołania periodyku podjęli dyrektorzy
bibliotek uczelni medycznych 14 VI 2006 roku na konferencji naukowej w Lublinie. Potrzeba taka zaistniała po
zaprzestaniu wydawania w 2003 roku Biuletynu Głównej Biblioteki Lekarskiej, który reaktywowano w 2016 roku.
W latach 2008-2017 czasopismo wydawane było przez Bibliotekę Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zaś w 2018
roku zafunkcjonowało w strukturze organizacyjnej Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Radę Programową Czasopisma tworzą znakomite Postaci z polskich i zagranicznych uczelni medycznych. Aktualnie
w Radzie zasiada prof. Jadwiga Turło - Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii i dr Tomasz Stokłosa z Zakładu
Immunologii naszej Uczelni.
Przez lata aktywnej działalności „Medical Library Forum”/„Forum Bibliotek Medycznych” opracowało setki zagadnień poświęconych różnorodnej tematyce: biografistyce, historii książki, bibliometrii, bazom danych, informacji naukowej, bibliotekarstwu, medycynie, farmacji, warsztatom, szkoleniom, e-learningowi, technologiom informatycznym, ośrodkom naukowym i dydaktycznym.
Czasopismo zdobyło wielu wiernych Czytelników, do czego z pewnością przyczyniły się znakomite nazwiska publikujących w nim Autorów. Jestem przekonany, że Forum pod auspicjami naszej Uczelni nadal stanowiło będzie
cenioną platformę wymiany doświadczeń bibliotek medycznych i utrzyma równie wysoką renomę w branży medycznej, jak w latach poprzednich.
W imieniu władz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego gratuluję Pani Irminie Utracie - Dyrektor Biblioteki
Głównej podjętej inicjatywy, a Zespołowi Redakcyjnemu życzę jak najwięcej inspirujących i interesujących publikacji oraz oddanych Czytelników.
Z wielką uwagą będziemy obserwować, jak magazyn rozwinie się pod egidą Biblioteki Głównej Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego. Wierzę, że Redakcja podoła nowemu wyzwaniu! Życzę udanego startu i pomyślnego
rozwoju. Czytelnikom, rekomendując treści tego wyjątkowego - pierwszego numeru, życzę przyjemnej lektury!
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