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Od 2008 roku bazy tworzone przez ATLA (American Theological 
Library Association), wydawane dawniej na CDROM, są dostępne 
jedynie online. Dwie główne bazy udostępniane są na platformach 
EBSCO, FirstSearch i Ovid/SilverPlatter: 

− ATLA Religion Database® – baza bibliograficzna  
− ATLASerials® (ATLAS®) – pełnotekstowa baza czasopism 

(dostępna również bezpośrednio ze stron ATLA) 
We współpracy z innymi partnerami tworzone są kolejne bazy, 

które można zaprenumerować za pośrednictwem EBSCO: 
− Catholic Periodical and Literature Index (CPLI) – we współ-

pracy z Catholic Library Association 
− Old Testament Abstracts (OTA) – we współpracy z Catholic 

Biblical Association 
− New Testament Abstracts (NTA) online – we współpracy 

z Weston Jesuit School of Theology. 
W ATLA można zaprenumerować również Index to Book 

Reviews in Religion (IBRR®) Online. Warto także zainteresować się 
bezpłatnymi bazami dostępnymi na stronach ATLA (wejście do nich 
znajduje się pod adresem: 
http://www.atla.com/products/catalogs.html): 

− Research in Ministry: Index to DMin and DMiss Project Re-
ports and Theses (RIM®) online  

                                                 
1 Dyrektor Biblioteki Papieskiego Wydziału Teologicznego i Metropolitalnego 
Wyższego Seminarium, Duchownego we Wrocławiu. 
2 Na podst. http://www.atla.com  
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− CDRI: Digital Resources for the Study of Religion.  
Najważniejszą z baz oferowanych przez ATLA i najbardziej u nas 

znaną jest ATLA Religion Database. Stanowi ona istotne narzędzie 
dla studiów teologicznych. Jest największą bibliografią zawartości 
czasopism, prac zbiorowych oraz recenzji ze wszystkich dziedzin 
badań nad religią. Fakt, że wielu wydawców zabiega o włączenie ich 
czasopism do ATLA RDB, wskazuje na pozycję, jaką ta baza zdobyła 
sobie w społeczności uczonych – teologów. Wśród ponad 1,6 milio-
na rekordów, które aktualnie zawiera ATLA RDB, jest zindeksowa-
nych: 

− ponad 537 tys. artykułów z 1.633 tytułów czasopism, w tym 
518 bieżących; 

− ponad 220 tys. artykułów z ponad 16,1 tys. prac zbiorowych; 
− ponad 474 tys. recenzji (book reviews) około 245,5 tys. ksią-

żek. 
Zakres językowy: angielski – 55%, niemiecki – 8%, francuski – 

5%, hiszpański i włoski – po 1%, pozostałe języki – 30%. Czasopi-
sma do indeksowania wybierane są odpowiednio do ich naukowej 
wartości i według zakresu tematycznego. Reprezentują one wszyst-
kie największe religie, denominacje i grupy językowe. Wyjątkową 
cechą ATLA RDB spośród innych teologicznych baz danych jest 
sposób opracowywania prac zbiorowych, takich jak księgi jubile-
uszowe i materiały konferencyjne. Inaczej niż gdzie indziej, do bi-
bliografii tej włączane są odrębnie wszystkie rozprawy, a nie tylko 
książka w całości.  

Coraz większego znaczenia nabiera również pełnotekstowa baza 
ATLASerials, która zawiera aktualnie ponad 238 tys. artykułów i re-
cenzji w przeszukiwalnym tekstowo formacie PDF. Baza jest w wy-
godny sposób powiązana z omawianą wyżej bibliograficzną bazą 
ATLA RDB. 

Niestety, ceny na bazy ATLA są wysokie jak na kieszeń większo-
ści bibliotek FIDES. Warto jednak wiedzieć, że Polska znajduje się 
wciąż na preferencyjnej liście krajów rozwijających się, uprawnio-
nych do 50% zniżki przy zakupach produktów ATLA, jeśli zakupu 
dokonuje się bezpośrednio w ATLA.  


