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Habent sua fata libelli! Książki mają swoje losy! – tę znaną sen-
tencję Terentianusa Maurusa, pochodzącą z jego dzieła De litteris, de
sillabis et metres, z powodzeniem można odnieść - także w wersji ha-
bent sua fata librariae (biblioteki mają swoje losy) - do pracy zbioro-
wej Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce. Historia i współczes-
ność. Ta publikacja nawiązuje tematyką do walnego zgromadzenia
Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, które odbyło się 5 września
2007 roku w Katowicach, w gościnnych murach Wydziału Teologi-
cznego Uniwersytetu Śląskiego. Uczestnicy spotkania zapoznawali się
z losami bibliotek i dziejami książek, przedstawionymi w dwóch per-
spektywach: historycznej i współczesnej. Nolens volens, z wydanych
tekstów wynikła jeszcze jedna perspektywa, czyli pytanie o przyszłość
bibliotek kościelnych, najwyraźniej zarysowane w tekście Andrzeja
Jurka, poświęconym stanowi komputeryzacji Biblioteki Teologicznej
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (BT UŚ).

Chronologia pozwoliła na wydzielenie w publikacji dwóch części.
W pierwszej, związanej z historią, znajduje się sześć tekstów. Wybitna
badaczka dziejów książki polskiej na Śląsku, Maria Pawłowiczowa,
na przykładzie zabytkowych bibliotek kościelnych Cieszyna ukazała
rolę tych książnic w zróżnicowanej religijnie i etnicznie społeczności
miejskiej. Tematykę miejsca bibliotek wyznaniowych w życiu Kościo-
ła, szczególnie w męskich i żeńskich zakonach, od czasu kasat do
dnia dzisiejszego, podjęła Jolanta Gwioździk. Weronika Pawłowicz
zaś, od wielu lat zajmująca się księgozbiorami księży, w artykule Wo-
kół księgozbiorów kapłańskich na Śląsku w XIX i XX wieku omówiła
znaczenie książki w życiu duchownego, ukazując je na przykładzie lo-
sów księgozbiorów trzech wybitnych postaci: Adolfa Hytrka, bpa Arka-
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diusza Lisieckiego i ks. Emila Szramka. Teksty Leonarada Ogiermana
i Tomasza Kaloty odnoszą się do różnych aspektów tego samego zaga-
dnienia: ochrony i zachowania zbiorów. L. Ogierman w swego rodzaju
case study pt. Konserwacja zabytkowego materiału bibliotecznego
z klasztoru Ojców Paulinów w Krakowie na Skałce opisał przeprowa-
dzone zabiegi konserwatorskie, od podstawowych badań chemicznych,
po szczegółowy opis podejmowanych prac. Wart uwagi jest także szcze-
gółowy opis biblioteki, obfitujący w informacje dotyczące jej architektu-
ry i wyposażenia. Tekst T. Kaloty Jak przygotować obiekty do włącza-
nia ich do biblioteki cyfrowej ma charakter wartościowego, choć dość
szkicowego poradnika, opracowanego na podstawie doświadczeń Auto-
ra z pracy w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Część history-
czną tomu zamyka opracowanie Henryka Olszara, dotyczące „Etyki
bibliotekarza”, ze wskazaniem na genezę tego zagadnienia w środowis-
ku bibliotekarskim, a także charakterystyką polskiego kodeksu ety-
cznego, z uwzględnieniem jego kształtowania się.

Część współczesną recenzowanego tomu wypełniają teksty obra-
zujące działalność BT UŚ w Katowicach, między chlubną przeszłością
tej placówki a przyszłością, interesująco się rysującą w kontekście pla-
nowanych działań. Na marginesie niejako, warto zaznaczyć kwestie
terminologiczne pojawiające się w książce. Poza jednym, we wszystkich
tekstach, nazwa opisywanej biblioteki jest niepełna, pozbawiona lokali-
zacji, co samo w sobie stwarza wrażenie, jakby była mowa o bibliotece
teologicznej ogólnie lub też o wielu bibliotekach teologicznych. Także
tytuł zbioru jest nieco mylący. Biblioteki klasztorne to wszak podtyp
bibliotek kościelnych, a nie oddzielny rodzaj. Ale przejdźmy do samych
tekstów, których wspólnym mianownikiem jest właśnie wspomniana
biblioteka. Siedem referatów - a to liczba szczęśliwa, magiczna – obra-
zuje różnorodną aktywność BT UŚ, jej bogate zbiory, zastosowane cie-
kawe rozwiązania organizacyjne. Historii i perspektywom komputery-
zacji książnicy poświęcił uwagę A. Jurek, dając przegląd stanu kompu-
teryzacji biblioteki oraz opis skomputeryzowanych zasobów. Jolanta
Październiok i Eliza Lubojańska omówiły warsztat gromadzenia zbio-
rów w BT UŚ. J. Październiok skupiła się na gromadzeniu wydawnictw
ciągłych, natomiast E. Lubojańska koncentrowała się na zakupie lite-
ratury naukowej dla tej biblioteki (Lubojańska, 2009). Oba teksty
omawiają różne aspekty, często przemilczane, podejmowanych zaga-
dnień. Kwestie warsztatu pracy bibliotekarskiej poruszyła również Ewa
Olszowy w artykule Wymiana zagraniczna w Bibliotece Teologicznej,
charakteryzując szczegółowo podstawy i zakres wymiany. Barbara Ko-
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łodziej i Bogumiła Warząchowska przedstawiły część zbiorów BT UŚ:
B. Kołodziej kolekcję abpa Szczepana Wesołego, dar dla zbioru kościel-
nego biblioteki, rozpoczynając, jak się wydaje, szczegółowe badania
nad tą kolekcją, B. Warząchowska zaś omówiła serię Corpus Christia-
norum, od wielu lat kompletowaną w BT UŚ. Ostatni z siedmiu tek-
stów, należących do części drugiej, autorstwa Gabrieli Łąckiej, dotyczy
współpracy BT UŚ z FIDES (Łącka, 2009), tematycznie wpisując się
w trzecią część tomu, obrazującą działalność FIDES w roku 2006/
2007. Część ta ma zasadniczo charakter sprawozdawczy i informacyj-
ny. Zamieszczono w niej omówienie ankiety nt. stanu komputeryzacji
bibliotek kościelnych, autorstwa Jolanty Szulc, a także sprawozdania
z pracy Zarządu FIDES (ks. Jerzy Witczak) oraz Biura ds. Rozwoju
i Komputeryzacji Bibliotek Kościelnych (ks. K. Gonet).

Tom zamyka homilia bpa Andrzeja Siezieniewskiego, wygło-
szona w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z okazji XIII
Walnego Zgromadzenia FIDES.

Biblioteki kościelne, biblioteki klasztorne, biblioteki wydziałów
teologicznych; komputeryzacja; gromadzenie zbiorów; kolekcje biblio-
teczne; konserwacja książki; teraźniejszość, współczesność, przy-
szłość - tak najkrócej wykorzystując słowa kluczowe można by oddać
zawartość recenzowanego tomu2. Warto podkreślić, że przynosi on in-
teresującą charakterystykę jednej z polskich bibliotek teologicznych:
BT UŚ, niezmiernie aktywnej, co obrazują liczne inicjatywy, działa-
nia, publikacje bibliotekarzy, a zarazem przyjaznej dla użytkownika,
co można by skomentować za pomocą dewizy bodaj najsłynniejszego
starożytnego malarza greckiego, Apellesa: Nulla dies sine linea, czyli
(w swobodnym przekładzie) - dzień bez pracy to dzień zmarnowany.
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2 Warto zaznaczyć, że w większości tekstów nazwa BT UŚ jest podawana w sposób
skrócony, z pominięciem lokalizacji, co sprawia wrażenie, jakby była mowa o bibliotece
teologicznej ogólnie lub też o wielu bibliotekach teologicznych. Podobnie tytuł zbioru
jest nieco mylący: biblioteki klasztorne to wszak podtyp bibliotek kościelnych, a nie
oddzielny rodzaj.
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Marcin Malinowski
Pałac Młodzieży w Katowicach, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Wyższa Szkoła Humanitas (WSH) w Sosnowcu zorganizowała
w dniach 20-21 września 2007 roku w Sosnowcu i Bochni IX Ogólno-
polską Konferencję Bibliotek Niepublicznych Szkół Wyższych zatytu-
łowaną Partnerzy bibliotek. Uczestnicy mogli wysłuchać 18 referatów,
które wraz z sześcioma innymi złożyły się na obejmujące ponad 250
stron materiały pokonferencyjne o takim samym tytule. Publikacja
wydana została pod redakcją Izabeli Jurczak i Elżbiety Okularczyk
przez Firmę Księgarską Wiesława Juszczaka, a zrecenzowana przez
dr hab. prof. AE Barbarę Iwankiewicz-Rak z Instytutu Marketingu
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz prof. dr hab. Mariana
Huczka z Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Motywem przewodnim publikacji jest partnerska współpraca bib-
liotek z innymi instytucjami działającymi w najbliższym otoczeniu
biblioteki. Poznanie specyfiki tego otoczenia jest ważne, ponieważ, jak
w przedmowie pisze Elżbieta Okularczyk, kustosz biblioteki WSH,
"znajomość realiów środowiska powinna bezpośrednio determinować
kierunki i styl działania na rzecz sprostania rosnącym potrzebom
obecnych i przyszłych czytelników".

Publikacja jest podzielona na trzy części. Pierwsza, zawierająca
dziesięć artykułów, dotyczy marketingu partnerskiego w usługach
bibliotek. Warto wśród nich zwrócić uwagę m.in. na artykuł Katarzy-
ny Pilitowskiej z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego Ele-
menty koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w proce-
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