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Foreword from chief editor Irmina Utrata
– Director of the Main Library of the Medical University of Warsaw
Dear Readers,
The Medical University of Warsaw, the new publisher of the
Medical Library Forum journal, has a pleasure of presenting the
next issue of the journal, developed in a new form. "Forum"
has been published since 2008. The first publisher – the Medical University of Lodz - for a decade published papers on Polish
librarianship, especially medical, in printed or electronic form.
I would like to thank the current editorial team and welcome
the new one, faced with additional challenges, especially the
internationalization of the title. „Forum” is published as a semiannual journal and all articles are available online in open access on CC-BY-NC-ND license. The role of the journal is to record the results of scientific activity of the libraries of medical
universities and related institutions. It raises questions widelydebated by our community, encouraging us to engage in discussion and develop a common position.
Graphic design, format, as well as the method of review have changed - a two-stage review process has been introduced, consisting of internal and external reviews and founded on a modern and transparent open peer review
model. The process of editorial work and reviewing are based on good practices recommended by the Ministry of
Science and Higher Education and algorithms of ethical conduct of the international organization Committee on
Publication Ethics (COPE). A new website contains information addressed to both readers and authors and provides
access to all published works. It is possible to download the entire journal and individual articles as well.
We will consistently strive to expand the journal and apply the highest standards, so that "Forum" once again finds
its place on the ministerial list and is indexed in Scopus database. We want to develop in line with the expectations
and needs of our readers, which is why I encourage you to read, speak out and share your insights. I would like to
wish the authors great ideas for new publications, and readers - a good reception of content posted in the "Forum".
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Przedmowa redaktor naczelnej Irminy Utraty – Dyrektora Biblioteki
Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Szanowni Czytelnicy,
Warszawski Uniwersytet Medyczny, nowy wydawca czasopisma „Medical Library Forum”, z przyjemnością oddaje
w Państwa ręce kolejny numer, opracowany w nowej formie. „Forum” ukazuje się od 2008 r. Pierwszy wydawca –
Łódzki Uniwersytet Medyczny przez 10 lat publikował prace dotyczące polskiego bibliotekarstwa, zwłaszcza medycznego, w formie drukowanej i online.
Chciałabym podziękować dotychczasowemu zespołowi redakcyjnemu i powitać nowy, przed którym stanęły dodatkowe zadania, zwłaszcza umiędzynarodowienie tytułu. „Forum” wydawane jest jako półrocznik, wszystkie prace publikowane są online w otwartym dostępie (open access) na licencji CC-BY-NC-ND. Czasopismo służy utrwalaniu wyników działalności naukowej środowiska bibliotek uniwersytetów medycznych oraz instytucji pokrewnych. Porusza
tematy nurtujące naszą społeczność, wymagające omówienia, dyskusji lub wypracowania wspólnego stanowiska.
Zmieniły się szata graficzna, format, a także sposób recenzowania – wprowadzono dwuetapowy proces recenzji,
złożony z recenzji wewnętrznej i zewnętrznej, opartej na nowoczesnym i transparentnym modelu otwartym (open
peer review). Proces pracy redakcyjnej oraz recenzowania bazują na dobrych praktykach zalecanych przez MNiSW i
algorytmach etycznego postępowania międzynarodowej organizacji Committee on Publication Ethics (COPE). Nowa
strona WWW zawiera informacje dla czytelników i autorów oraz daje dostęp do wszystkich publikowanych prac.
Możliwe jest pobranie zarówno całego numeru, jak i poszczególnych artykułów.
Będziemy konsekwentnie dążyć do rozwoju czasopisma i stosowania wysokich standardów, tak aby „Forum” ponownie znalazło swoje miejsce na ministerialnej liście oraz było indeksowane w bazie Scopus. Pragniemy rozwijać
się zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami odbiorców, dlatego zachęcam do czytania, zabierania głosu, dzielenia się
spostrzeżeniami. Autorom życzę wspaniałych pomysłów na nowe publikacje, a czytelnikom – dobrego odbioru zamieszczanych w „Forum” treści.
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