
Barbara Bonar

Stowarzyszenia bibliotek
teologicznych a komputeryzacja w
bibliotekach kościelnych w Polsce :
zarys problematyki
Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych 1-2 (24-25), 35-45

2007



FIDES – Biuletyn Bibliotek Kościelnych 
nr 1-2 (24-25) / 2007, s. 35-45 

ISSN 1426-3777 
 

 
 
BARBARA BONAR CHR 1 
 
 
STOWARZYSZENIA BIBLIOTEK TEOLOGICZNYCH  
A KOMPUTERYZACJA  
W BIBLIOTEKACH KOŚCIELNYCH W POLSCE 
– ZARYS PROBLEMATYKI2 
 
 
Wstęp 

W konstytucji apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II 
O uniwersytetach katolickich art. 7 § 2 brzmi: „Aby lepiej podejmo-
wać złożone problemy współczesnego społeczeństwa oraz by umac-
niać katolicką tożsamość instytutów, należy rozwijać współpracę 
między wszystkimi uniwersytetami katolickimi, w tym także uniwer-
sytetami i fakultetami kościelnymi na poziomie regionalnym, krajo-
wym i  międzynarodowym, w dziedzinie prac badawczych, naucza-
nia i  innych form działalności. Tego rodzaju współpracę należy 
oczywiście rozwijać także między uniwersytetami katolickimi 
a innymi uniwersytetami i instytutami badań naukowych i szkolnic-
twa wyższego, zarówno prywatnymi, jak państwowymi”. To co od-
nosi się do Uniwersytetów można przenieść do bibliotek, które są 
jego integralną częścią i dlatego pisząc o komputeryzacji bibliotek 
kościelnych należy zwrócić uwagę jak ważna jest współpraca ze 
stowarzyszeniami bibliotek teologicznych i ich troska o rozwój wy-
mienionych placówek.  

                                                 
1 Biblioteka Instytutu Liturgicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. 
2 Artykuł powstał w oparciu o pracę licencjacką Komputeryzacja bibliotek kościel-
nych w Polsce pod kierunkiem dr Anny Grucy, 2006 (Instytut Informacji Naukowej 
i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego).  
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O tę troskę dopomina się także Papieska Komisja ds. Kościelnych 
Dóbr Kultury powołana przez Jana Pawła II w 1988 roku, a która za 
cel główny obrała dziedzictwo kulturowe w służbie ewangelizacji. 
„Biblioteki wyrażają zainteresowanie Kościoła kulturą każdego na-
rodu i dokumentują proces inkulturacji wiary; ukazują procesy for-
macji filozoficznej, teologicznej, katechetycznej, liturgicznej, pasto-
ralnej, duchowej i prawnej; dają sens uniwersalności i jedności myśli 
o inspiracji chrześcijańskiej.”3 

W poniższym artykule autorka zarysuje problem komputeryzacji 
bibliotek kościelnych i omówi najważniejsze stowarzyszenia, 
z  którymi biblioteki kościelne mogą współpracować. Pominięta tu 
zostanie Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES, ponieważ została 
ona omówiona przez Martę Wójtowicz-Kowalską.4 

Komputeryzacja bibliotek kościelnych 
Komputeryzacja stała się w ostatnim czasie dość ważnym tema-

tem w wielu dziedzinach życia. Nie ominęła też bibliotek. Współcze-
sna cywilizacja w dość szybkim tempie buduje społeczeństwo infor-
macyjne. Ma na to wpływ również szybki rozwój Internetu oraz 
mnogość informacji, którą jest zasypywany przeciętny człowiek.  

Pojęcie komputeryzacja obecnie dość często zastępuje inne poję-
cie, jakim jest automatyzacja, a nawet bywają używane zamiennie. 
Oba pojęcia oznaczają zastosowanie komputerów do realizowania 
procesów bibliotecznych właściwych i pomocniczych (gromadzenia 
zbiorów, ich ewidencji i opracowania, budowy katalogów, rejestracji 
udostępniania oraz wyszukiwania i przekazywania informacji – 
a  ponadto administracji i zarządzania) i są obecnie na całym świecie 
głównym czynnikiem postępu organizacyjnego i technicznego 
w  bibliotekarstwie.5 

Biblioteki w Polsce przechodziły, przeszły albo są w trakcie au-
tomatyzacji swych procesów bibliotecznych. Nie ominęło to również 

                                                 
3 Leszczyński, M. (2006). Troska Papieskiej Komisji ds. Kościelnych Dóbr Kultury 
o zachowanie dziedzictwa kulturowego Kościoła. Archiwa, Biblioteki i  Muzea 
Kościelne nr 86, s. 20. 
4 Wójtowicz, M. (2003). Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES w Polsce w  latach 
1991-2001 (10-lecie istnienia Federacji FIDES). FIDES - Biuletyn Bibliotek Ko-
ścielnych nr 1-2. 
5 Żmigrodzki, Z. red. (1998). Bibliotekarstwo. Warszawa, s. 370. 
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bibliotek kościelnych. „Na tym tle rysuje się szczególne posłannic-
two bibliotekarza obsługującego bibliotekę parafialną czy klasztorną. 
[…]. Coraz częściej jednak, będzie musiał poruszać się w gąszczu 
informacji rozpowszechnianych przy użyciu nowoczesnych techno-
logii i wskazywać drogę zagubionemu czytelnikowi.”6 

Każda nauka, nawet o Bogu i rzeczach Bożych domaga się, jak 
każda umiejętność swoich zasad. Jest wiele sposobów rozumienia 
nauk teologicznych, zmieniają się one w zależności od sposobu uję-
cia przedmiotu, celu i metody. Sam wyraz teologia zaczął się rozpo-
wszechniać od XIII wieku i aż do naszych czasów zachował swoje 
znaczenie jako nauka o Bogu oparta na Objawieniu. Po Soborze 
Trydenckim zaczął się w nauce teologii proces wyodrębniania szere-
gu dyscyplin naukowych. W XVII wieku wyróżnia się już teologię 
ascetyczną, moralną, fundamentalną i dogmatyczną. W  XVIII poja-
wia się teologia pastoralna, która sama ulega podziałowi na wiele 
dyscyplin praktycznych (np. liturgika, homiletyka). Dziedziny teolo-
giczne grupuje się rozmaicie. Wyróżnia się teologię naturalną (teo-
dycea – mówi o Bogu w świetle rozumu), fundamentalną (apologe-
tyka – zajmuje się podstawami wiary chrześcijańskiej) i właściwą 
(czyli teologia – swój przedmiot badań rozważa w świetle Słowa 
Bożego). Tę ostatnią można podzielić następująco:  

– Teologia historyczna:  
– Nauki biblijne 
– Patrologia 
– Historia Kościoła 
– Historia dogmatów i teologii 

– Teologia systematyczna: 
– Teologia dogmatyczna 
– Teologia moralna 
– Teologia ascetyczna (duchowości) i mistyczna 

– Teologia praktyczna: 
– Homiletyka 
– Katechetyka 
– Misjologia 
– Liturgika 

                                                 
6 Latawiec, J. (2002). Komputeryzacja bibliotek. Archiwa, Biblioteki i Muzea Ko-
ścielne nr 77, s. 103. 
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– Teologia pastoralna (hodegetyka) 
– Prawo kościelne 
– Theologia caritatis (dyscyplina mająca koncentrować 

się na czynnej miłości bliźniego).7 
Po Soborze Watykańskim II można zauważyć wzrost fachowych 

publikacji z dziedziny teologii. Powoduje to potrzebę obiegu infor-
macji pomiędzy całym środowiskiem naukowym, bibliotekarzami 
i wydawcami. Współczesna teologia rozwija się prężnie, stąd też 
rodzi się potrzeba szybkiego i wyspecjalizowanego dostępu do wia-
domości potrzebnych użytkownikowi. Rozwijają się różnego typu 
kierunki, modele, tendencje w nauce. Stanowią one treść wykładów 
w instytucjach naukowych i dydaktycznych, są treścią doktryny. 
Dość specyficzny przedmiot informacji i  dokumentacji w teologii 
znacznie wykracza poza zakres typowych metod stosowanych 
w  usługach informacyjnych. Bo jak udokumentować przeżycia du-
chowe czy zdarzenia liturgiczne? Jedynie tam, gdzie pojawiają się 
publikacje naukowe specjalista z zakresu informacji naukowej może 
posłużyć się znanymi mu metodami pozwalającymi pomóc użyt-
kownikowi. Oczywiście obowiązują tu te same zasady co w innych 
naukach humanistycznych w zakresie opracowywania informacji. 

Głównym miejscem rozwoju nauk teologicznych są ośrodki aka-
demickie. Kościół sprawuje pieczę nad uniwersytetami, niektóre 
z  nich są o zasięgu międzynarodowym (np. rzymskie uniwersytety 
Urbaniana i Lateraneński) czy akademie (np. rzymskie Anzelmia-
num). Dość popularne są też liczne Wydziały czy Instytuty Teolo-
giczne – samodzielne, bądź afiliowane (np. Wydział Teologiczny 
w  Tarnowie afiliowany do Papieskiej Akademii Teologicznej 
w  Krakowie). Organizowane są też liczne kongresy czy sympozja. 
Ale codzienny ciężar pracy zarówno wykładowcy jak i studenta 
przenosi się do biblioteki.8 

To właśnie biblioteki wyższych uczelni teologicznych służą za-
spokajaniu potrzeb użytkowników informacji z zakresu religioznaw-
stwa i teologii. Dysponują one różnorodnym i bogatym materiałem 
informacyjnym. Głównym narzędziem są katalogi biblioteczne – 

                                                 
7 Napiórkowski, S. C. (1991). Jak uprawiać teologię. Wrocław, s. 15, 19, 77-80. 
8 Gąsowska, K.; Klauza, K. (1988). Informacja i dokumentacja w naukach teolo-
gicznych. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne nr 56, s. 157-159. 
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kartkowe, jak i te już zautomatyzowane czy własne wydawnictwa 
informacyjne. Są to też różnego typu słowniki rzeczowe, biograficz-
ne, czy informatory. Znajomość tego typu pomocy pozwala umiejęt-
nie informować użytkowników o źródłach służących rozwiązaniu ich 
problemów naukowych. Wraz z rozwojem techniki komputerowej 
zaczęły powstawać liczne systemy informacji, które wykorzystywały 
tę technikę. 

Jednym z pierwszych takich systemów był TLN (Theological Li-
brary Network) zorganizowany w Rzymie przez o. Ralpha Wiltgena 
SVD. Miał za cel usamodzielnienie się od wielkich sieci informacyj-
nych działających w bibliotekach amerykańskich. Innym był Daten 
Erfassund Mariologie zorganizowany przez Internationaler Mariolo-
gischer Arbeitskreis czy Biblie et Informatique – stowarzyszenie 
międzynarodowe, które przygotowywało wyspecjalizowane progra-
my użytkowe i opracowania książkowe z zakresu biblistyki. W prace 
zaangażowani – obok świeckich są też benedyktyni z Maredsous.9  
Obecnie nazwa brzmi Informatique et Biblie [www.cibmaredsous.be] 
[odczyt: 14.07.2008]. 

Każda z bibliotek tworzy też swoje własne bazy danych, które 
dostępne są z ich stron domowych WWW. I tak przykładowo Biblio-
teka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu udostępnia 
między innymi Wrocławską Bibliografię Teologiczną, bibliografię 
zawartości dwumiesięcznika Communio (wydanie polskie) oraz serii 
Kolekcja Communio. Biblioteka UKSW w Warszawie natomiast 
proponuje swoim czytelnikom Bibliografię Historii Kościoła, Polską 
Bibliografię Antyku Chrześcijańskiego, Bibliografię z zakresu teolo-
gii moralnej i etyki czy Polską Bibliografię Nauk Kościelnych. Insty-
tut Tomistyczny w Warszawie opracowuje natomiast Polską Biblio-
grafię Tomistyczną. 

Pośród ważnych czynności bibliotecznych, które wykonuje każda 
biblioteka – również kościelna – wymienić należy gromadzenie, 
opracowywanie i udostępnianie zbiorów. W wyniku tej działalności 
bibliotek szybko powiększa się ich księgozbiór, wzrasta też nierzad-
ko liczba użytkowników o różnych potrzebach. Powoduje to ko-
nieczność szerszej współpracy między bibliotekami różnego typu. 
Współpraca taka ma na celu głównie udoskonalenie usług biblio-
                                                 
9 Gąsowska, K.; Klauza, K. (1988), s. 159-162. 

http://www.cibmaredsous.be/
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tecznych dla użytkowników. Może dotyczyć wymiany materiałów 
bibliotecznych, wspólnego katalogowania, tworzenia katalogów 
centralnych, wymiany informacji bibliotecznych czy bibliograficz-
nych.10 To również dotyczy bibliotek kościelnych. Papieska Komisja 
ds. Kościelnych Dóbr Kultury zachęca te biblioteki do wzajemnej 
wymiany informacji, integracji systemów czy też tworzenia stowa-
rzyszeń, które mogłyby posłużyć pomocą, harmonizować działal-
ność, a nawet formować pracowników.11 

Takie potrzeby odczuwają i polskie biblioteki kościelne. Widocz-
na jest konieczność zwiększenia współpracy pomiędzy nimi, jak i też 
z innymi tego typu placówkami za granicą. Jest to także problem 
stworzenia systemu bibliotek kościelnych, który mógłby się opierać 
na sieci naukowych bibliotek teologicznych, sieci bibliotek diece-
zjalnych i sieci bibliotek Kościołów niekatolickich. „Pilną potrzebą 
jest komputeryzacja bibliotek kościelnych oraz tworzenie podstaw 
zautomatyzowanej sieci tych bibliotek w Polsce.”12 Wynikiem takie-
go działania będzie zwiększenie ilości baz danych na nośnikach CD-
ROM, powstawanie własnych baz bibliotecznych, tworzenie dostępu 
do nich we własnej sieci biblioteki lub z jej strony domowej dla ogó-
łu chętnych. Tworzenie sieci komputerowej to również powstanie 
wspólnego katalogu centralnego. By mógł on zaistnieć, potrzebna 
jest unifikacja metod opracowywania księgozbiorów, w szczególno-
ści zaś formatów opisów bibliograficznych czy terminologii charak-
teryzowania treściowego. Współpraca dotyczyć też może powstawa-
nia różnorodnych bibliografii w zakresie nauk kościelnych oraz od-
powiedniego przygotowania pracowników tychże bibliotek. W tym 
celu powstała Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES, której celem 
między innymi jest stworzenie komputerowej sieci bibliotek kościel-
nych.13 

                                                 
10 Żmigrodzki, Z. red. (1998), s. 376-377. 
11 Leszczyński, M. (2005). Biblioteki kościelne w najnowszych wypowiedziach 
Papieskiej Komisji ds. Kościelnych Dóbr Kultury. Archiwa, Biblioteki i  Muzea 
Kościelne nr 83, s. 33. 
12 Bednarczyk, J. (1994). Biblioteki kościelne w Polsce. [W:] Materiały XV Sesji 
Stałej Konferencji Archiwów, Bibliotek i Muzeów Polskich na Zachodzie 23-
26.09.1993 (1994). Rzym, s. 87. 
13 Bednarczyk, J. (1994), s. 86, 87-88. 
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Do roku 2006 udało się Federacji FIDES wdrożyć jednolity for-
mat opisu katalogowego MARCBN z Biblioteki Narodowej, a obec-
nie przygotowywać konwersję na międzynarodowy format 
MARC21. Stworzona została multiwyszukiwarka FIDKAR, 
a  wraz z nią dwa programy – FIDSERW i FIDKAR, które są 
udostępniane  również bibliotekom świeckim – zwłaszcza pu-
blicznym. Rozwój tych programów można zaobserwować na stro-
nie: http://www.fides.org.pl/fidkar/fidkary.htm [odczyt: 
14.07.2008]. Multiwyszukiwarka FIDKAR Federacji FIDES jest 
przydatnym narzędziem pracy, które prezentuje bazy katalogowe 
i bibliograficzne kilkudziesięciu bibliotek kościelnych. 

W Internecie pod adresem http://digital.fides.org.pl/dlibra [od-
czyt: 14.07.2008] pojawił się Księgozbiór Wirtualny Federacji FI-
DES (biblioteka cyfrowa). Pojawiają się w nim zbiory bibliotek na-
leżących do Federacji, a także utwory przekazywane do publikacji 
przez twórców i wydawców. 

Federacja FIDES a inne Stowarzyszenia 
Jednym z celów statutowych Federacji jest również ułatwianie 

nawiązywania współpracy z zagranicznymi bibliotekami teologicz-
nymi. W dniu 9 września 1995 roku Federacja została formalnie 
przyjęta jako członek zwyczajny do Międzynarodowej Rady Stowa-
rzyszeń Bibliotek Teologicznych (Conseil International des Associa-
tions de Bibliothèques de Théologie – CIABT). Jest to bardzo ważny 
fakt dla obecnej sytuacji bibliotek kościelnych w  Polsce. Federacja 
utrzymuje również kontakty z ABMK w  Lublinie, z Ośrodkiem 
Teologicznym w Orchad Lake w USA, z Papieską Komisją ds. 
Kościelnych Dóbr Kultury (Pontificia Commissio de bonis culturali-
bus Ecclesiae), z American Theological Library Association (ATLA) 
oraz z  Unione Romana Biblioteche Ecclesiastiche (URBE).14 
 W 1954 roku powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Biblio-
tek Teologicznych (International Association of Theological). Opie-
kę nad powstającym stowarzyszeniem powzięła Organizacja Naro-
dów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO). 
Stwierdzono potrzebę utworzenia takiej organizacji z  powodu braku 

                                                 
14 Bednarczyk, J. (1996). Działalność Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES 
(20 VI 1995-31 XII 1996). FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych nr 1-2, s. 14. 

http://digital.fides.org.pl/dlibra
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informacji na temat teologicznych bibliotek. W roku 1961 reprezen-
tanci stowarzyszeń bibliotek teologicznych z  Niemiec (AKThB – 
Arbeitsgemeinschaft Katolisch-Theologischer Bibliotheken), Holan-
dii (VTB – Vereniging voor het Theologisch Bibliothecariaat) 
i  Francji (ABEF – L’Association Bibliothèques Ecclésiastiques de 
France) zebrali się w celu powołania międzynarodowego Komitetu 
Koordynacji Stowarzyszeń Katolickich Bibliotek Kościelnych (Co-
mité international de Coordination des Associations de Bibliothèques 
de Théologie catholique – CIC). Od początku działalności zainicjo-
wano wiele projektów, min.: 

– Scripta Recenter Edita  –  międzynarodowe czasopismo bi-
bliograficzne; 

– Bibliographia ad usum seminariorum – seria tematycznych 
bibliografii; 

– VSKB World Library Sernice  –  międzynarodowa księgarnia; 
– TEOL (Teologici Exquisti Oblatique Libri) – program wymia-

ny książek o wyczerpanym nakładzie; 
– reprodukowanie starych dokumentów na mikrofisze pod nad-

zorem opactwa benedyktynów w Slangenburgu w Holandii. 
Obecnie kontynuowane są te dwa ostatnie projekty. 

W 1970 roku we Frankfurcie podczas zebrania CIC podjęto decy-
zję o jej przekształceniu w Międzynarodową Radę Stowarzyszeń 
Bibliotek Teologicznych (CIABT) z siedzibą w  Holandii. Od 1971 
roku zgromadzenia ogólne Rady odbywają się regularnie co roku. 
Zwiększa się też liczba członków. Widoczne jest to najbardziej po 
1990 roku po zmianach politycznych w Europie Środkowej 
i Wschodniej. Nawiązano kontakty ze stowarzyszeniami bibliotek 
teologicznych w Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii, Słowenii, Stanach 
Zjednoczonych, Australii i Nowej Zelandii.  

Na uwagę zasługuje troska Rady o redagowanie przez CIABT 
międzynarodowego projektu Clavis Foliorum Periodicorum Theolo-
gicorum – leksykonu bio- i bibliograficznego czasopism teologicz-
nych. Jest on dużą pomocą w pracy bibliotekarzy i  czytelników.15 

                                                 
15 Bednarczyk, J. (2001). Informacja Przewodniczącego o działalności Federacji 
Bibliotek Kościelnych FIDES w okresie 15.12.2000-12.06.2001. FIDES - Biuletyn 
Bibliotek Kościelnych nr 1-2 (12-13), s. 111-112. 
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W roku 1999 Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Rady ob-
radowało w Krakowie. Jednym z punktów obrad było omówienie 
pracy nad wielojęzycznym tezaurusem teologicznym. W tym projek-
cie uczestniczy też Federacja FIDES. Podczas tego spotkania podjęto 
też decyzję o zmianie nazwy CIABT na Bibliothèques Européennes 
de Théologie (BETH) w celu uhonorowania wyróżniającej się europej-
skiej natury organizacji [http://www.theo.kuleuven.ac.be/beth/] [odczyt: 
14.07.2008]. 

„BETH jest to ekumeniczne stowarzyszenie narodowych organi-
zacji bibliotek teologicznych (obecnie należy 11 członków zwyczaj-
nych, w tym z Polski Federacja Bibliotek Kościelnych „FIDES”), 
dodatkowo przyjmujące w charakterze członków nadzwyczajnych 
indywidualne biblioteki teologiczne o szczególnym znaczeniu (obec-
nie 10 członków). Celem BETH jest rozwijanie współpracy pomię-
dzy teologicznymi i kościelnymi bibliotekami w  Europie, wspiera-
nie ich rozwoju poprzez wymianę doświadczeń oraz reprezentowanie 
ich interesów w środowiskach akademickich i na płaszczyźnie mię-
dzynarodowej, tak aby zachować i promować bogate kulturowe 
dziedzictwo Europy w nich nagromadzone.”16 

Na Dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym w roku 2005, które mia-
ło miejsce w Debrecen na Węgrzech, Federacja FIDES zademon-
strowała swój program FIDKAR i zasugerowała, że biblioteki, które 
używają platformy Z39.50 mogą przyłączyć się do tego projektu.17  
Z podobnej platformy korzystają niemieckie biblioteki teologiczne, 
ale doceniono działalność FIDES na polu udoskonalania programu 
MAK, a przede wszystkim fakt, że program ten jest wykorzystywany 
przez większość polskich bibliotek teologicznych oraz zauważono 
jego dość niską cenę. 

ATLA – American Theological Library Association 
Jest to Stowarzyszenie Amerykańskich Bibliotek Teologicznych 

założone w 1946 roku, ma charakter zawodowy i uniwersalny (eku-
meniczny). W swych szeregach zrzesza ponad tysiąc członków, za-
równo indywidualnych jak i instytucjonalnych. Jest to organizacja 
                                                 
16 Witczak, J. [Dok. elektr.] (2002). 31. [Trzydzieste pierwsze] Walne Zgromadzenie 
BETH. http://ebib.oss.wroc.pl/2002/38/beth.php [odczyt: 14.07.2008]. 
17 Newsletter October 2005 BETH [Dok. elektr.] (2005). 
http://www.theo.kuleuven.ac.be/beth/news.htm [odczyt: 14.07.2008]. 
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o  charakterze niekomercyjnym.18 Członkami są ci wszyscy, którzy 
są związani z profesjonalnymi bibliotekami teologicznymi, pracami 
bibliograficznymi na studiach teologicznych, zainteresowani literatu-
rą religijną czy bibliotekarstwem teologicznym. Stowarzyszenie to 
otwarte jest na biblioteki, które wspierają studia teologiczne – 
zwłaszcza na stopniu uniwersyteckim – i są akredytowane przez 
Związek Szkół Teologicznych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. 
ATLA będąc stowarzyszeniem amerykańskim nie zamyka się na 
inne organizacje międzynarodowe czy biblioteki. 

ATLA zaopatruje swoich członków w szeroką gamę usług i pro-
duktów. Są to różnego typu warsztaty, zajęcia, programy, prelekcje. 
Służą temu doroczne konferencje organizowane przez Stowarzysze-
nie. Wszelkie materiały są publikowane w kwartalniku ATLA 
Newsletter, w kwartalniku Theology Cataloging Bulletin, w Annual 
Report, czy w corocznym podsumowaniu. 

ATLA przez ponad 50 lat wytworzyła bibliograficzne indeksy 
z teologii i nauk religijnych. Najbardziej znana jest z ATLA Religion 
Database (ATLA RDB). Baza ta  łączy w sobie trzy, wcześniej istnie-
jące indeksy – Religion Index One: Periodicals (RIO), Religion In-
dex Two: Multi-Author Works (RIT), i Index to Book Review in Reli-
gion (IBRR). ATLA RDB jest największą bibliografią zawartości 
czasopism, prac zbiorowych oraz recenzji ze wszystkich dziedzin 
badań nad religią. Zawiera ponad jeden milion opisów bibliograficz-
nych pochodzących z literatury religijnej i religioznawczej publiko-
wanej w ponad 34 językach, w tym ok. 350 tys. rekordów z ok. 1400 
tytułów czasopism, ponad 150 tys. cytowań bibliograficznych z 14 
tys. prac zbiorowych oraz ok. 350 tys. cytowań recenzji książek 
[http://www.atla.com]. Zakres tematyczny bazy obejmuje: studia 
biblijne, historię Kościoła, etykę i filozofię religii. Baza zawiera 
opisy bibliograficzne od 1949 roku i jest na bieżąco aktualizowana. 
ATLA udostępnia swoją bazę na CD-ROM, w formacie MARC-21 
oraz może być zamówiona przez Internet, ze strony organizacji.  

ATLA również jest liderem w przeformatowywaniu serii religij-
nych i monografii. W ten sposób zostało zabezpieczonych ponad 

                                                 
18 Sobieszek, M. [Dok. elektr.] (2003). Amerykańskie oraz brytyjskie organizacje 
i stowarzyszenia bibliotekarskie. http://ebib.oss.wroc.pl/2003/44/sobiesz.php [od-
czyt: 14.07.2008]. 
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2000 tytułów serii na mikrofilmach i ponad 30 tysięcy monografii na 
mikrofiszkach i mikrofilmach. ATLA posiada swój własny serwis do 
przechowywania mikrofilmów, które są dostarczane na zamówienie. 

W 1996 roku nastąpiło nawiązanie kontaktów ATLA z BETH. 
Obecnie istnieje umowa obowiązująca do 31 sierpnia 2010 roku 
o współpracy, asygnowana przez Dyrektora Wykonawczego z ATLA 
i przewodniczącego BETH. Obejmuje ona oprócz ATLA Religion 
Database również ATLAS Serials w jakimkolwiek formacie (CD-
ROM, Internet czy MAK). Polska znajduje się na preferencyjnej 
liście krajów uprawnionych do 50% zniżki na zakup produktów 
ATLA. Istnieje również możliwość nawiązania współpracy z biblio-
tekami – członkami ATLA w celu uzyskania od nich w darze kopii 
bazy ATLA RDB [http://www.fides.org.pl/o-atla/oferta-atla.htm] 
[odczyt: 14.07.2008]. 

Zakończenie 
Proces komputeryzacji nie jest etapem zakończonym. Trwa nadal. 

Współczesna technika wciąż gwałtownie się rozwija, zwłaszcza 
w dziedzinie informatyki i Internetu. Nauki teologiczne, jak każde 
inne stosują do swoich badań nowoczesny aparat informacji nauko-
wej. I dlatego biblioteki kościelne będą musiały te metody stosować 
także w organizacji swojej pracy. Nie tylko w unifikacji opracowania 
zbiorów, ale i w najbliższej przyszłości, na przykład w digitalizacji 
tychże zbiorów i powstawaniu kościelnych bibliotek wirtualnych. 

Działalność stowarzyszeń ma na celu usprawnianie pracy biblio-
tek, a w szczególności wdrażanie postępu technicznego. Warto pod-
kreślić, że zagraniczne stowarzyszenia wychodzą naprzeciw nowym 
członkom, którym udzielają wskazówek, czy ułatwiają nabycie (po 
niższych niekiedy cenach) programów, czy cennych baz bibliogra-
ficznych, jak to ma miejsce w przypadku ATLA. Pilną sprawą jest 
ukończenie prac nad budową tezaurusa teologicznego, który można 
by było wykorzystywać we wszystkich bibliotekach, czy też prace 
nad udoskonalaniem programu MAK, a nawet stworzenie innego, 
godnego następcy tego programu. Opracowań domagają się zbiory 
klasztorne, parafialne i seminaryjne. Gdyby zasoby tych bibliotek 
były widoczne w Internecie, to automatycznie mogłyby służyć 
o wiele większej grupie czytelników i wspomóc dalszy rozwój nauk 
teologicznych, szczególnie w dziedzinie historii teologii. 

http://www.fides.org.pl/o-atla/oferta-atla.htm

