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Ennen BMF:n perustavaa kokousta 14. marraskuuta 1980 oli käyty monia keskusteluja
yhdistyksen tarpeellisuudesta sekä perustamiseen liittyvistä yksityiskohdista. Neljäs
lääketieteellisten kirjastojen maailmankongressi pidettiin Belgradissa silloisessa
Jugoslaviassa syyskuussa 1980. Siellä suomalaisia oli mukana harvinaisen paljon.
Kokouksessa puhuttiin lääketieteellisten kirjastojen ajankohtaisista virtauksista ja
tulevaisuuden näkymistä. Me suomalaiset jouduimme toteamaan monista asioista, ettei
meillä ollut etukäteen riittävästi tietoa niistä emmekä me LKK:ta  lukuun ottamatta
päässeet etukäteen vaikuttamaan kokouksen päätöslauselmiin. Kokouksen pääjärjestäjä
oli IFLA:n biolääketieteellinen jaosto. 25 vuotta sitten IFLA:n jäseniä olivat
korkeakoulujen pääkirjastot ja Suomen tieteellinen kirjastoseura,  joka  sekään  ei
tainnut olla biolääketieteen jaoston jäsen.  Lääketieteellisistä kirjastoista vain LKK
lienee ollut mukana. Belgradissa yksi ja toinen tunsi tulleensa paikalle heikoin eväin ja
päätti olla  seuraavalla kerralla  paremmin valmistautunut. Kokouksen loppupuolella
norjalaiset kollegat tulivat meidän luoksemme ja sanoivat, että heillä on asiaa. Se
tuntui  ihan  mukavalta,  koska  koko  viikon  aikana  me  ei  oltu  uskallettu  lähestyä  heitä.
Norjalaiset kertoivat omasta lääketieteellisten kirjastojen jaostostaan ja kehottivat
meitä myös perustamaan lääketieteellisten kirjastojen yhdistyksen, koska heillä
itsellään oli hyvät kokemukset yhteistyöstä ja tietojen ja kokemusten vaihdosta ja koska
Pohjoismailla olisi kansainvälisellä areenalla paremmat vaikutusmahdollisuudet, jos
esiinnyttäisiin yhdessä. Tämä oli lopullinen sysäys siihen, että BMF:n perustamista
ryhdyttiin ajamaan. Valittiin epävirallinen neljän hengen työryhmä valmistelemaan ja
suunnittelemaan yhteistyön muotoja. Vaihtoehtoina olivat lääketieteellisen jaoston
perustaminen Suomen tieteellisen kirjastoseuran yhteyteen tai oman erillisen
yhdistyksen perustaminen. Se että perustettiin oma yhdistys johtui osittain STKS:n
säännöistä, joiden mukaan jaostojen toimintavalta oli hyvin rajallinen osittain siitä, että
varsin monet potentiaaliset jäsenet eivät olleet tieteellisen kirjastoseuran jäseniä.
Uskottiin, että oman yhdistyksen jäsenmaksu voidaan pitää STKS:n jäsenmaksua
pienempänä. Tämäkin oli tärkeä seikka, koska silloin huomattava osa tulevista jäsenistä
toimi pienissä yhden hengen kirjastoissa.

Sääntöjen pohjaksi otettiin tieteellisen kirjastoseuran uudet säännöt. Hyvät säännöt ne
olivatkin ainakin siinä suhteessa, että yhdistysrekisteri hyväksyi ne ennätysajassa ilman
muutoksia. Tosin puheenjohtaja kirjoitti yhdistysrekisterille kirjeen, jossa pyysi nopeata
toimintaa. Edessä oli eurooppalaisen liiton perustaminen. Sen sääntöihin oli tulossa
pykälä, jonka mukaan varsinaisiksi jäseniksi hyväksyttäisiin vain Euroopan Neuvoston
jäsenmaiden yhdistykset ja yksityiset henkilöt. Suomen kohdalla luvattiin tehdä
poikkeus. Mutta oli tärkeätä, että meillä oli mahdollisimman virallinen yhdistys jo
valmisteluvaiheessa.
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