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Po raz trzeci -  nie ostatni

To już trzeci numer naszego czasopisma Bibliotheca No
stra. Czas na pierwsze podsumowania. Pytanie najważniej
sze: czy to wydawnictwo jest potrzebne? Odpowiedź jest, na 
szczęście, jednoznaczna. Zdecydowanie tak! Nie chcieliby
śmy się zbytnio chwalić, ale Bibliotheca Nostra spotkała się 
z żywym zainteresowaniem zarówno pracowników jak  i stu
dentów naszej Uczelni. Tak jak przypuszczaliśmy, większość 
użytkowników tak naprawdę nie wiedziała, co Biblioteka 
AWF w Katowicach oferuje. Z naszego kwartalnika jedni 
dowiadują się o interesującej bazie danych, inni o nowym 
czasopiśmie naukowym, a jeszcze inni odnajdują w wykazie 
nowości ciekawe pozycje. Nie bez znaczenia jest fakt, że 
w jednym miejscu można znaleźć i najważniejsze informacje 
o Bibliotece, i nowości wydawnicze naszej Uczelni, jak  i re
cenzje książkowe.

Bardzo cieszymy się z nawiązanej współpracy z pracow
nikami naukowymi AWF. Należy tu wymienić prof. Janusza 
Iskrę z Katedry Sportów Indywidualnych, Kierownika Kate
dry Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej prof. Mi
rosława Ponczka oraz dr. Krzysztofa Sasa-Nowosielskiego 
z tej samej Katedry. Dzięki nim możemy przeczytać intere
sujące recenzje godnych polecenia książek. Liczymy, że gro
no naszych współpracowników będzie się nadal powiększać.

Trzeba również wspomnieć, że coraz więcej pracowników 
Biblioteki wykazuje się w nowych formach działalności, 
m.in. pisząc artykuły, sprawozdania z konferencji i spo
tkań. Nie popadamy jednak w samozachwyt. Jest jeszcze 
wiele do zrobienia. W każdym numerze coś poprawiamy, 
zmieniamy. Chcemy spokojnie, ewolucyjnie przejść od ty
powego biuletynu informacyjnego do bibliotecznego czaso
pisma naukowego. A dzisiaj możemy powiedzieć jedno -  
trud, ale jakże przyjemny, redagowania niniejszego wydaw
nictwa warto było podjąć.

W tym numerze m.in. zachęcamy do przeczytania bardzo 
interesującej pozycji o nieprawdopodobnie zorganizowanej 
machinie dopingowej w byłej NRD, polemizujemy z artyku
łem o bibliotekach uczelnianych zamieszczonym w Gazecie
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Wyborczej oraz przedstawiamy wyniki ankiety bibliotecznej, 
bo my w przeciwieństwie do Charlesa de Gaulle’a, który 
mówił: „kiedy chcę wiedzieć, co myśli Francja, pytam o to 
samego siebie” , pytamy czytelników o zdanie.
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