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Wstęp

Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, przy 
Instytucie Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej uruchomiono z po-
czątkiem roku akademickiego 2010/2011 nowy kierunek kształce-
nia: muzykologię. Ten prestiżowy kierunek studiów uniwersytec-
kich adresowany jest głównie do absolwentów szkół muzycznych, 
którzy chcą pogłębiać swoje umiejętności praktyczne i teoretycz-
ne. Absolwenci muzykologii mogą podjąć pracę jako nauczyciele 
muzyki w  szkołach ponadgimnazjalnych oraz jako muzycy ko-
ścielni. 

System kształcenia został zaczerpnięty z doświadczeń Instytutu 
Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 
Głównym zadaniem organizatorów kierunku było nawiązanie do 
bogatych tradycji edukacji muzycznej na Śląsku, która wypraco-
wała w swojej historii szczególną pozycję muzyka kościelnego (or-
ganisty, dyrygenta zespołów śpiewaczych i instrumentalnych) oraz 
nauczyciela muzyki z wykształceniem wyższym. „Zajmował się on 
(nawet w najmniejszych wiejskich ośrodkach) wykonawstwem mu-
zyki oraz podejmował funkcje pedagogiczne w swoim środowisku. 

1 Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego.
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Do tych śląskich tradycji nawiązuje muzykologia – specjalność na-
uczycielska z edukacją artystyczną”2.

Profi l kształcenia studentów obejmuje dwa moduły: teoretycz-
ny i praktyczny. Pierwszy rozwija warsztat naukowy, m.in. z: litur-
giki, prawodawstwa kościelnego, organoznawstwa, nauki o muzyce 
(głównie historii i form muzyki religijnej, literatury muzyki religij-
nej i elementów estetyki muzyki kościelnej). Drugi moduł kształtuje 
tzw. warsztat muzyczny, który opiera się głównie na doskonaleniu 
gry na instrumentach (organy, fortepian), harmonii, praktyce mu-
zyczno-liturgicznej, kształceniu słuchu, elementach dyrygentury 
chóralnej oraz przygotowaniu do prowadzenia zespołów śpiewa-
czych3. W programie studiów przewidziane są przedmioty z zakresu 
liturgiki, fi lozofi i, etyki i antropologii kultury. Zgodnie z obowiązu-
jącymi standardami kształcenia w  programie studiów znajdują się 
przedmioty z obszaru nauk społecznych: pedagogika i psychologia, 
w związku z tym absolwent otrzymuje uprawnienia pedagogiczne. 
Należy nadmienić, że Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskie-
go jako jedyny spośród sześciu wydziałów teologicznych funkcjonu-
jących w Polsce kształci studentów na kierunku muzykologia4. 

Księgozbiór Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie

Początki księgozbioru muzycznego Biblioteki Wydziału Teolo-
gicznego UO, którą formalnie powołano 15 września 1997 roku5, 
pochodzą ze zbioru Biblioteki Wyższego Seminarium Duchowne-
go w Nysie. W lipcu 1997 roku księgozbiór ten został przywiezio-
ny do Opola. Szacunkowo podawano, że nyski zbiór liczył ok. 120 
tys. woluminów w dziesięciu działach, które były podzielone według 

2 S. Rabiej, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego w  latach 2008–2012, Opole 

2012, s. 17.
3 G. Poźniak, Kierunki i program kształcenia w Studium Muzyki Kościelnej w Opolu, „Biu-

letyn SPMK” 2 (2007), s. 82.
4 U. Grabińska, Powstanie i rozwój Biblioteki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opol-

skiego, „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 2 (2012), s. 39-58.
5 W. Matwiejczuk, Droga do powstania Biblioteki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 

Opolskiego, „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 1 (2013), s. 117.
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przedmiotów wykładanych w seminarium6. Klasyfi kacja księgozbio-
ru Wyższego Seminarium Duchownego z  Nysy przedstawiała się 
następująco:

 I  – dogmatyka,
 II  – literatura piękna,
 III  – homiletyka i katechetyka,
 IV  – fi lozofi a i nauki przyrodnicze,
 V  – biblistyka,
 VI  – historia,
 VII  – teologia moralna, prawo kanoniczne, liturgika,
 VIII  – religiologia, teologia pastoralna, nauki społeczne,
 IX  – muzyka,
 X  – sztuka.
Ponadto wydzielono dział z literaturą ascetyczną, oznaczony li-

terami A i B. 
Cały dział poświęcony muzyce liczy obecnie niewiele ponad 220 

tytułów. Są to książki z XIX i początku XX wieku, przede wszystkim 
w  języku niemieckim, polskim i  łacińskim, a  także kilka w  języku 
francuskim, które przechowywane są w magazynach Biblioteki Wy-
działu Teologicznego UO. Informacja o zbiorach działu IX „muzy-
ka” znajduje się w katalogu kartkowym, podzielonym na cztery pod-
działy w porządku alfabetycznym. Pierwszy poddział to „zagadnie-
nia ogólne”. Znajdziemy tutaj książki z historii muzyki, o zespołach 
śpiewaczych, o nauce akompaniamentu, z teorii muzyki, harmonii, 
socjologii i psychologii muzyki, a  także najstarszą książkę wydaną 
w 1804 roku w Augsburgu i Wiedniu: Florilegium cantuum sacro-
rum pod redakcją J. Kromolickiego. Drugi poddział to „kompozyto-
rzy i wykonawcy”, kolejny „muzyka kościelna”, i ostatni: „śpiewniki, 
nuty i podręczniki”. Katalog kartkowy został zamknięty w 1989 roku. 
Jednocześnie informacja o zbiorach oraz dostęp do zbiorów nie są 
niczym ograniczone. W najbliższym czasie biblioteka planuje prze-
prowadzenie retrokonwersji opisów bibliografi cznych do katalogu 
komputerowego.

6 U. Grabińska, Powstanie i rozwój Biblioteki Wydziału Teologicznego…, art. cyt., s. 44.
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Księgozbiór Studium Muzyki Kościelnej w Opolu

Wraz z  rozpoczęciem kształcenia studentów na muzykologii, 
w 2010 roku Biblioteka Wydziału Teologicznego otrzymała kilka ty-
sięcy woluminów książek i czasopism ze Studium Muzyki Kościelnej 
w Opolu, diecezjalnej szkoły organistowskiej o prawie czterdziesto-
letniej tradycji7. 

Konieczne było usystematyzowanie już funkcjonującego, nie-
wielkiego dotąd, bo liczącego ok. 500 woluminów księgozbioru mu-
zycznego w wolnym dostępie. W 1997 roku cały księgozbiór Biblio-
teki Wydziału Teologicznego w wolnym dostępie został stopniowo 
rozbudowany do dwudziestu siedmiu działów, do których dołączono 
literowe nazwy poddziałów. Do 2010 roku zbiór muzyczny znajdo-
wał się w dziale 22 „sztuka”, w poddziale 22 E „muzyka”. Konieczno-
ścią wręcz stało się usystematyzowanie tych zbiorów odpowiednio 
do nowego programu kształcenia. 

Przy opracowaniu rzeczowym kierowano się głównie klasyfi kacją 
Karola Musioła, u  którego czytamy m.in.: „Projekt klasyfi kacji pi-
śmiennictwa muzycznego (…) przeznaczony jest dla bibliotek, któ-
rych działalność podporządkowana jest zarówno funkcjom nauko-
wym, jak i dydaktycznym. Podstawą schematu jest dziewięć stałych 
klas głównych, oznaczanych kolejnymi, dużymi literami łacińskimi:

A. Encyklopedie i słowniki
B. Bibliografi e, katalogi i przewodniki
C. Filozofi a muzyki
D. Socjologia muzyki
E. Muzykologia przyrodnicza
F. Etnografi a muzyczna
G. Teoria muzyki
H. Pedagogika muzyczna
J. Historia muzyki.
Rozbudowa pierwszych stopni schematu oraz działów i  pod-

działów o  jednolitym porządku, jak np. prace z  dziedziny instru-
mentoznawstwa (…), przeprowadzona została na zasadach katalogu 

7 Szerzej na temat historii Studium Muzyki Kościelnej w Opolu: zob. B. Kicinger, Geneza 

i rozwój Studium Muzyki Kościelnej w Opolu, w: Kształcenie muzyków kościelnych na Śląsku, 

pod red. R. Pośpiecha, P. Tarlińskiego, Opole 1997, s. 195-213.
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systematycznego, tzn. ustalono stałe poddziały według określonej 
hierarchii (…). Inne zaś działy piśmiennictwa, podlegające ciągłej 
rozbudowie i  uzupełnieniom, wymagają struktury przedmiotowej. 
(…) schemat jest więc klasyfi kacją systematyczną, która jednak opie-
ra się w rozbudowie dalszych działów na zasadzie katalogu przed-
miotowego”8.

Łatwo zauważyć, że w klasyfi kacji K. Musioła brakuje podziału 
na muzykę religijną, muzykę popularną oraz instrumentoznawstwo 
z  akustyką, co w  dzisiejszej klasyfi kacji muzycznej jest wręcz nie-
zbędne. 

Przy tworzeniu nowego systemu klasyfi kacji zbiorów muzycz-
nych BWT niektóre działy powstały z  istniejących już wcześniej-
szych. Przykładowo: z psychologii wyłoniono muzykoterapię, z fi lo-
zofi i fi lozofi ę i  psychologię muzyki, z  liturgiki wyodrębniono mu-
zykę religijną, z socjologii powstała socjologia muzyki, z etnografi i 
wyłoniono etnomuzykologię i etnografi ę muzyczną. Utworzono też 
zupełnie nowe działy, jak: teoria muzyki, historia muzyki, pedago-
gika muzyczna, instrumentoznawstwo i akustyka, muzyka popular-
na, śpiewniki, chorały. Ostatecznie, na potrzeby kształcenia nowego 
kierunku, utworzono następujący podział klasyfi kacji księgozbioru 
muzycznego w wolnym dostępie: 

Muz A – encyklopedie, słowniki i leksykony muzyczne,
Muz B – bibliografi e, biografi e, katalogi, przewodniki i informatory,
Muz C – teoria muzyki,
Muz D – historia muzyki,
Muz E – muzyka religijna,
Muz F – pedagogika muzyczna,
Muz G – fi lozofi a i psychologia muzyki,
Muz H – socjologia muzyki,
Muz J  – etnomuzykologia i etnografi a muzyczna,
Muz K – instrumentoznawstwo i akustyka,
Muz L – muzyka popularna,
Muz M – varia (książki),
Muz N – śpiewniki,
Muz O – chorały.

8 K. Musioł, Opracowanie rzeczowe zbiorów muzycznych, Katowice 1965, s. 52.
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W 2013 roku, w celu łatwiejszego przeszukiwania księgozbioru 
dział „bibliografi e, biografi e, katalogi, przewodniki i  informatory” 
(Muz B) podzielono na Muz B1 – „biografi e” i Muz B2 – „biblio-
grafi e, katalogi, przewodniki i informatory”. Także dział śpiewników 
(Muz N) został podzielony na „śpiewniki religijne” (Muz N1) oraz 
„śpiewniki świeckie” (Muz N2). 

Do działów liczących poniżej pięćdziesiąt tytułów należą: „socjo-
logia muzyki” (Muz H), „muzyka popularna” (Muz L) oraz „fi lozofi a 
i psychologia muzyki” (Muz G), są to jednak dziedziny młode, roz-
wijające się, do których z roku na rok przybywa materiałów nauko-
wych. Do działów, do których literatury przybywa najszybciej, zali-
czamy „bibliografi e, biografi e, katalogi, przewodniki i informatory” 
(Muz B) oraz dział „varia”: (Muz M), w którym umieszczane są książ-
ki trudne do sklasyfi kowania w  pozostałych działach. Znajdziemy 
tutaj m.in. różnotematyczne serie (np. „Musica Practica”, „Musica 
Th eoretica”), prace zbiorowe, materiały konferencyjne oraz katalogi 
z koncertów i festiwali. Kolejnymi pokaźnymi działami są: muzyka 
religijna (Muz E), pedagogika muzyczna (Muz F), historia muzyki 
(Muz D) oraz teoria muzyki (Muz C). Każdy z  ostatnich czterech 
wymienionych liczy już sporo powyżej 200 tytułów książek. Powy-
żej 100 tytułów zawierają działy Muz A, gdzie znajdziemy m.in. Th e 
New Grove Dictionary of Music and Musicians i największą niemiec-
ką encyklopedię muzyki Die Musik in Geschichte und Gegenwart. 
Allgemeine Enzyklopädie der Musik, a  także dział „instrumento-
znawstwo i akustyka” (Muz K). W tym dziale najwięcej pozycji znaj-
dziemy o organach, cieszą się bowiem one największą popularnością 
wśród studentów muzykologii, gdzie jednym z przedmiotów prak-
tycznych jest gra na tym właśnie instrumencie klawiszowym.

Przy obecnej, tak szczegółowej klasyfi kacji księgozbioru muzyczne-
go spore trudności sprawia przyporządkowanie książek do niektórych 
działów. Najwięcej problemów przysparzają tytuły z dwóch lub więcej 
dziedzin wiedzy, np. z pogranicza teorii i muzyki religijnej lub historii 
i teorii muzyki. W pierwszym przypadku nie wystarczy przyjąć zasady, 
że pojawiająca się data w tytule książki świadczy o tym, że będzie ona 
przyporządkowana do działu historii muzyki. Pomocą są hasła przed-
miotowe stosowane w opracowaniu książki. Posłużę się tutaj przykła-
dem książki Przestrzenie recepcji muzyki współczesnej, którą można by 
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przydzielić zarówno do teorii, jak i historii muzyki. Ze względu na treść 
ostatecznie znajdziemy ją w  dziale teorii muzyki. Większy problem 
pojawia się wtedy, kiedy książka dotyczy analizy muzycznej jakiegoś 
utworu religijnego. Czy w tym przypadku należy wziąć pod uwagę ana-
lizę muzyczną – teorię muzyki, czy może muzykę religijną ze względu 
na utwór religijny? Problemy takie można by tu dowolnie mnożyć, jed-
nak najważniejszą zasadą, jaką przyjęto, jest konsekwencja, czyli postę-
powanie według przyjętych reguł. Uznano więc, że wszystkie analizy 
dzieł i rozważania teoretyczne dotyczące muzyki (także religijnej) będą 
przydzielane do teorii muzyki, natomiast omówienia ksiąg liturgicz-
nych znajdą swoje miejsce w muzyce religijnej. Np.: Modalność chorału 
gregoriańskiego. Zagadnienia wstępne I. Siekierki zaklasyfi kowano do 
teorii muzyki, a Antyfonarz kielecki z 1372 roku pod względem muzyko-
logicznym T. Miazgi do muzyki religijnej. Dużą pomocą w klasyfi kacji 
zbiorów jest również znajomość autorów publikacji dzieł. 

Zbiory specjalne

Omówienie zbiorów specjalnych zacznę od przytoczenia defi -
nicji terminu. W  najnowszym podręczniku współczesnego biblio-
tekarstwa czytamy: „Zbiory specjalne (special collections) są grupą 
dokumentów bibliotecznych wyłączonych z ogólnego zasobu zbio-
rów bibliotecznych ze względu na odrębne cechy formalne. Za cechy 
te można uznać: sposób wykonania odmienny od produkcji drukar-
skiej (np. rękopisy, fotografi e, rysunki, grafi kę artystyczną, mikrofi l-
my, kopie cyfrowe, nagrania dźwiękowe i audiowizualne na różnych 
nośnikach itp.), a w przypadku produkcji drukarskiej zarówno szcze-
gólny jej charakter (stare druki, jako efekt produkcji rękodzielniczej 
w takich elementach, jak papier, skład typografi czny i oprawa), oraz 
formę wydawniczą, różną od typowych druków zwartych i ciągłych 
(np. mapy, nuty, afi sze, plakaty, ulotki, opisy patentowe i  in.). (…) 
Zbiory specjalne przedstawiają więc bardzo szeroką i  niejednolitą 
grupę dokumentów bibliotecznych, o  różnorodnych cechach for-
malnych oraz różnej wartości naukowej i znaczeniu”9. 

9 Bibliotekarstwo, pod red. A. Tokarskiej, Warszawa 2013, s. 143.
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Do zbiorów specjalnych, które Biblioteka Wydziału Teologiczne-
go zgromadziła w znacznej ilości, należą nuty. Przy obecnym pro-
fi lu kształcenia na Wydziale Teologicznym biblioteka wydziałowa 
ma ściśle określone zapotrzebowanie na te dokumenty. Są to przede 
wszystkim opracowania organowe, fortepianowe oraz w  mniejszej 
części chóralne. Przed uruchomieniem przez Wydział Teologicz-
ny studiów muzykologicznych biblioteka wydziałowa otrzymywała 
jako egzemplarz obowiązkowy głównie śpiewniki pielgrzymkowe, 
kolędowe oraz liturgiczne10. Obecna klasyfi kacja zbiorów specjalnych 
w Bibliotece Wydziału Teologicznego w Opolu wygląda następująco:

Muz P  – utwory chóralne,
Muz R  – nuty organowe,
Muz S  – nuty fortepianowe,
Muz T  – opracowania źródłowe muzyki dawnej,
Muz U  – opera omnia,
Muz W – varia (nuty).
Podobnie jak w  przypadku książek w  pierwszej kolejności do 

opracowania przeznaczone są pozycje najbardziej potrzebne stu-
dentom, czyli nuty do przedmiotów praktycznych: organowe (Muz 
R) oraz fortepianowe (Muz S). Dział nut organowych (Muz R) to 
utwory czysto instrumentalne (np. M. Surzyński, Rok w pieśni ko-
ścielnej, [t.] 2, Preludia organowe op. 42 na melodiach pieśni kolędo-
wych osnute, Kraków 1999). Dział Muz S to nuty z przeznaczeniem 
na fortepian (np. J.S. Bach: Inwencje dwugłosowe [nuty] na forte-
pian, Kraków 2000). Aby przyspieszyć proces udostępniania, znacz-
na część nut, szczególnie tych ze Studium Muzyki Kościelnej, była 
wprowadzana w opisie skrótowym. W ten sposób wprowadzono ok. 
600 opisów nut, których opis bibliografi czny na bieżąco się uzupeł-
nia. W 2013 roku katalog został rozbudowany o 155 rekordów z peł-
nym opisem bibliografi cznym. 

Opracowanie zbiorów specjalnych w  katalogu komputerowym 
ALEPH polega m.in. na uzupełnieniu kilku nowych pól w  forma-
cie MARC 21. Pierwsze to pole o numerze 047 – forma muzyczna 
utworu. „Pole 047 ma zastosowanie w rekordach opisu dokumen-

10 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 roku w sprawie wyka-

zu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych 

rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania, Dz.U. 1997, nr 29, poz. 161.
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tów dźwiękowych zawierających nagranie więcej niż jednego utwo-
ru muzycznego o zróżnicowanej formie. W takim przypadku w polu 
008 w pozycjach 18-19 wprowadza się kod «mu», oznaczający różne 
formy (np. nc Nocturnes, mz Mazurkas, pr Preludes, su Suites)”11. 
Kolejne pole 048 – to kod obsady utworu muzycznego. „Zawiera 
zakodowaną informację o  obsadzie nagranego utworu muzyczne-
go i  w  razie potrzeby także dwucyfrowe (01-99) określenie liczby 
poszczególnych instrumentów lub głosów. Pole powtarza się, jeżeli 
w dokumencie dźwiękowym nagrane są utwory o zróżnicowanej ob-
sadzie. Podaje się nie więcej niż 5 odrębnych pól”12. Na rys. 1 widać, 
że przykładowy utwór przeznaczony jest na fortepian (048_ a ka).

Rys. 1. Przykład opisu rekordu bibliografi cznego zawierającego pole 047 i 048

Źródło: Katalog Biblioteki UO w systemie ALEPH – moduł katalogowania.

W trakcie opracowania niezbędna jest znajomość najważniejszych 
kodów instrumentów, głosów i zespołów, przedstawionych w tabeli 1.

Ostatnim ważnym polem jest pole 254 – to strefa postaci zapi-
su muzycznego. „Określenie postaci zapisu muzycznego podajemy 
zgodnie z  PN-83/N-01152/06. Na końcu pola stawiamy kropkę”13. 

Przykład przedstawia rys. 2.

11 A. Drożdż, M. Stachyra, Format MARC 21 rekordu bibliografi cznego dla dokumentu 

dźwiękowego, Warszawa 2002, s. 42.
12 Tamże, s. 43.
13 Grupa ds. ujednolicenia formatu MARC 21 w  bazach MAK. Ujednolicony format 

MARC 21 rekordu bibliografi cznego wraz z zasobem Pakiet MAK 5, s. 124.
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Tab. 1. Kody głosów, instrumentów i zespołów używane przy opracowaniu

GŁOSY

INSTRUMENTY 

klawiszowe, 

smyczkowe, 

dęte drewniane

CHÓRY

sopran va fortepian ka mieszany ca

mezzosopran vb organy kb żeński b

alt vc klawesyn kc męski c

tenor vd klawikord kd dziecięcy d

baryton ve skrzypce sa nieokreślony, 

nietypowy

n

bas vf altówka sb nieznany u

kontratenor vg wiolonczela sc ludowy, etniczny y

głos wysoki vh kontrabas sd

głos średni vi fl et wa

głos niski vj obój wb

nieokreślone, 

nietypowe

vn klarnet wc

głosy nieznane vu saksofon wi

Źródło: A. Drożdż, M. Stachyra, Format MARC 21 rekordu bibliografi cznego dla dokumentu 

dźwiękowego, Warszawa 2002, s. 44-47.

Rys. 2. Przykład opisu rekordu bibliografi cznego zawierającego pole zapisu muzycz-

nego. Źródło: Katalog Biblioteki UO w systemie ALEPH – moduł katalogowania.
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Czasopisma

Powstanie nowego kierunku kształcenia wymusiło także wyod-
rębnienie w czytelni czasopism BWT osobnego miejsca z przezna-
czeniem na czasopisma o tematyce muzycznej. Jest to obecnie nie-
wielki zbiór wydawnictw ciągłych, jednak z każdym rokiem dzięki 
otrzymywaniu egzemplarza obowiązkowego oraz indywidualnemu 
zakupowi zbiór ten się powiększa. Obecnie w ramach egzemplarza 
obowiązkowego biblioteka otrzymuje dwadzieścia pięć tytułów cza-
sopism, a ze Studium Muzyki Kościelnej w Opolu – dwadzieścia ty-
tułów. Źródło wpływu odróżnimy po pierwszej literze w sygnaturze 
(czasopisma nabyte z EO posiadają sygnaturę „Em”, a wydawnictwa 
ciągłe ze Studium Muzyki Kościelnej sygnaturę „Mm”). Ponieważ 
biblioteka gromadzi czasopisma muzyczne z dwóch różnych źródeł, 
zadbano także o to, aby otrzymywane tytuły się nie dublowały. Jedy-
nie dwa tytuły czasopism – „Muzyka w Liturgii” oraz „Muzyka 21. 
Magazyn muzyki i sztuk pokrewnych” – wpływają z dwóch źródeł 
(EO i Studium Muzyki Kościelnej), dzięki czemu biblioteka posiada 
po dwa egzemplarze każdego z tych tytułów.

Ze wszystkich czasopism w  czytelni osoby zainteresowane ko-
rzystają na miejscu. W całej czytelni czasopism użytkownicy mają 
wolny dostęp do zbiorów i urządzeń kopiujących.

Podsumowanie

Na przestrzeni szesnastu lat biblioteka wraz z rozwojem Wydzia-
łu Teologicznego UO zmieniała się, dostosowując się do nowych 
potrzeb i  oczekiwań swoich czytelników. Nowy kierunek studiów 
wymógł poszerzenie bazy materialnej oraz kadrowej, co wiązało się 
z  zatrudnieniem dobrze przygotowanych nauczycieli akademickich. 
W ramach rozwoju współpracy z  zagranicą Wydział Teologiczny 
współuczestniczy w  ciekawych międzynarodowych projektach ba-
dawczych w zakresie muzykologii, m.in. z Hochschule für Katholische 
Kirchenmusik und Musikpädagogik w Ratyzbonie, oraz w projektach 
w ramach Funduszu Wyszehradzkiego. Ze względu na nowy kierunek 
kształcenia znacznie poszerzył się profi l gromadzenia zbiorów, tak-
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że z zakresu muzykologii. Obecnie księgozbiór muzyczny Biblioteki 
Wydziału Teologicznego UO liczy prawie 3 tys. egzemplarzy książek 
i zbiorów specjalnych oraz czterdzieści pięć tytułów czasopism. Dzię-
ki temu biblioteka wciąż zyskuje nowych użytkowników, zarówno 
wśród studentów i pracowników naukowych z innych wydziałów, jak 
i osób spoza środowiska akademickiego, zwłaszcza czytelników z te-
renu województw opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego.

Zbiory muzyczne, które znajdują się w  polskich bibliotekach 
akademickich, kościelnych, publicznych, kolekcjach innych insty-
tucji i  stowarzyszeń muzycznych, wciąż znajdują szerokie zainte-
resowanie zarówno wśród swoich odbiorców, jak i bibliotekarzy, 
archiwistów i badaczy muzykologów. Są tematem podejmowanym 
na różnego rodzaju konferencjach, seminariach oraz warsztatach 
naukowych. Warto przy okazji wspomnieć, że w  tym roku swoje 
pięćdziesięciolecie istnienia obchodzi Sekcja Bibliotek Muzycznych 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Polska Grupa Narodowa 
IAML, z  którą Biblioteka Wydziału Teologicznego UO zamierza 
w najbliższej przyszłości podjąć współpracę.

MUSICAL COLLECTION IN THE LIBRARY OF THE FACULTY 
OF THEOLOGY OF THE OPOLE UNIVERSITY 

Musical collection has been presented in the Library of the Fac-
ulty of Th eology of the Opole University since the beginning of its 
functioning. However, it regained its interests when the new fi eld of 
study – musicology was introduced at the Faculty. Th e library has 
tried to expand the profi le of collections meeting the new needs and 
expectations of musicology students. At present, the musical collec-
tion comprises a large number of documents with a separate section 
in the open-shelf access area in the reading room available to stu-
dents, academic staff  and everyone interested.


