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Abstract

After 14-years break Central Medical Library restarted issuing its “Bulletin”. In different graphic de-
sign and new formula. The semi-annual journal presents publications on various medical fields and related 
sciences, library science and research information; it documents scientific output of young health care, 
librarianship and history representants.

Streszczenie

Po 14 latach przerwy Główna Biblioteka Lekarska wznowiła wydawanie swojego „Biuletynu”. W od-
mienionej szacie graficznej i nowej formule. Półrocznik prezentuje na swoich łamach publikacje z różnych 
dziedzin medycyny i nauk pokrewnych, bibliotekarstwa i informacji naukowej, dokumentuje dorobek 
badawczy młodych przedstawicieli służby zdrowia, bibliotekoznawstwa i historii.

Pierwszy numer Biuletynu Głównej Biblioteki Lekarskiej ukazał się w 1952 roku. 
Jego inicjatorem i pomysłodawcą był prof. Stanisław Konopka – założyciel i pierwszy 
dyrektor Biblioteki. Periodyk ukazywał się do roku 2002 (nr 366) z przerwą w latach 
1980-1982. Redaktorami naczelnymi „Biuletynu” byli: prof. dr hab. Stanisław Konop-
ka (1952-1971); prof. dr hab. Feliks Widy-Wirski (1972-1981); prof. dr hab. Janusz 
Kapuścik (1983-1999) i dr �dward Pigoń (2000-2002).
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Początkowo „Biuletyn” stanowił wykaz nabytków Głównej Biblioteki Lekarskiej, 
informujący czytelników, głównie lekarzy, o ukazującym się bieżącym piśmiennictwie 
z zakresu medycyny i nauk pokrewnych. Z czasem jego kształt uległ zmianie, czaso-
pismo przekształciło się w przegląd dokumentacyjno-informacyjny z obszerniejszymi 
recenzjami i coraz częściej pojawiającymi się publikacjami z dziedziny bibliotekarstwa 
i informacji naukowej. W 1983 roku prof. Janusz Kapuścik wprowadził nową formu-
łę „Biuletynu”, którego tematyka miała być poświęcona głównie bibliotekarstwu me-
dycznemu w Polsce. Zamieszczane w piśmie artykuły dotyczyły bieżących problemów 
bibliotekarstwa medycznego, zagadnień historycznych, dokumentowały wydarzenia 
z życia bibliotek medycznych, przedstawiały sylwetki ludzi zasłużonych dla bibliote-
karstwa, informowały o zjazdach, konferencjach i spotkaniach bibliotekarzy. Znako-
mitą część publikacji stanowiły materiały z corocznych konferencji problemowych bi-
bliotek akademii medycznych i GBL. Rozszerzająca się w latach dziewięćdziesiątych 
aktywność informacyjno-naukowa GBL na rzecz środowisk lekarskich związanych 
z historią medycyny spowodowała napływ i potrzebę publikacji materiałów z tego za-
kresu. Poszerzenie problematyki ukazującej wkład lekarzy w ogólnopolski dorobek 
kulturowy, zwiększyło zasięg odbioru „Biuletynu GBL” wśród osób zainteresowanych 
dziejami medycyny i kultury.

Kolejny etap w wydawaniu czasopisma miał miejsce w latach 1998-1999. Inspira-
cją do zmiany koncepcji „Biuletynu” było powołanie Konferencji Dyrektorów Akade-
mickich Bibliotek Medycznych, która była żywo zainteresowana wymianą informacji 
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i doświadczeń bibliotek medycznych na łamach organu środowiskowego. W związku 
z tym postanowiono ograniczyć tematykę historyczno-medyczną na rzecz aktualnych 
problemów bibliotekarstwa, materiałów instruktażowych i szkoleniowych oraz bieżą-
cych prac bibliotek medycznych. Plany dalszego rozwoju „Biuletynu” nie zostały jed-
nak zrealizowane. Ostatni numer ukazał się w 2002 roku.

W 2016 roku, po czternastu latach przerwy, dzięki staraniom dr. n. przyr. Wojciecha 
Giermaziaka – obecnego Dyrektora Biblioteki i nowego redaktora naczelnego czaso-
pisma, „Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej” został wznowiony, w odmienionej 
szacie graficznej i nowej formule, dostępny również  wersji elektronicznej. Aktualny, 
nawiązujący do dawnej numeracji, zeszyt 367 jest jednocześnie edycją jubileuszową, 
upamiętniającą 70-lecie Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki (1945-
2015).

Dążeniem Zespołu Redakcyjnego jest przywrócenie „Biuletynowi” należnej mu 
rangi czasopisma naukowego, umożliwiającego prezentowanie na jego łamach publi-
kacji zarówno ze wszystkich dziedzin medycyny, jak również bibliotekarstwa i infor-
macji naukowej.

Przedstawianie najnowszych osiągnięć nauk medycznych, ukazywanie dorobku ba-
dawczego młodych przedstawicieli świata lekarskiego, a także przypominanie kart hi-
storii polskiej „sztuki lekarskiej” i postaci z nią związanych, jest wyrazem kontynuacji 
wieloletnich osiągnięć polskich medyków i bibliotekarzy.


