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WSTĘP

Oddajemy dziś do rąk Czytelników pierwszy tom czasopisma „Biblioteka”, 
przygotowanego przez pracowników i współpracowników Biblioteki Uniwersytec
kiej w Poznaniu. Programowo nawiązuje on, czy nawet stanowi kontynuację 
rocznika ukazującego się pod tym samym tytułem w latach 1960-1970 - wydaw
nictwa także redagowanego przez pracowników Biblioteki, a wychodzącego w 
serii Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

„Bibliotekę" postanowiliśmy wydawać raz w roku. Jednakże zarówno jej 
forma zewnętrzna jak i rozszerzone założenia programowe różnią ją od wydaw
nictwa, do którego nawiązuje. Tom oznaczamy numerem 1, lecz aby zaakcento
wać ciągłość tytułu w nawiasie podajemy kolejny numer całości.

Łamy czasopisma zamierzamy otworzyć dla szerokiego grona autorów: 
bibliotekarzy sieci biblioteczno-informacyjnej U AM, pracowników naukowych 
naszej i innych Uczelni, studentów bibliotekoznawstwa, bibliotekarzy bibliotek 
Poznania, regionu, a także z całej Polski. Być może współpracą z nami zaintere
sowani będą też przedstawiciele innych zawodów. Chcielibyśmy, aby stało się 
czasopismem naukowym środowiska poznańskiego. Dlatego też będziemy za
mieszczać różnorodne materiały przygotowane przez reprezentantów tego śro
dowiska oraz prace w przeważającym stopniu oparte na zasobach własnych i 
dotyczące spraw i problemów szeroko rozumianego bibliotekarstwa wielkopol
skiego. Wychodząc z powyższych ustaleń zakładamy, że zakres tematyczny 
zamieszczanych materiałów będzie szeroki. Obejmować będzie problematykę 
dotyczącą zarówno zagadnień historycznych jak i współczesnych bibliotekar
stwa, informacji naukowej i dokumentacji. Będziemy też prezentować artykuły 
przybliżające rozwiązania stosowane w bibliotekarstwie polskim i zagranicznym. 
Dążyć będziemy do utrzymania rozsądnej równowagi w publikowaniu materiałów 
historycznych i aktualnych. Przewidujemy możliwość ukierunkowania poszcze
gólnych tomów „Biblioteki" na określone tematy - taka forma umożliwi nam pre
zentację opinii środowiska na problemy aktuaine i ważne.

Każdy kolejny rocznik naszego czasopisma redagowany będzie według 
ustalonego schematu: rozprawy, materiały, miscellanea, recenzje, skrócone 
sprawozdanie roczne Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Czy otrzymany przez Państwa tom zgodny jest z powyższymi założenia
mi, pozostawiamy do oceny Czytelnikom. Wdzięczni będziemy za wszelkie uwa
gi krytyczne oraz propozycje współpracy autorskiej.
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