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Komputeryzacja stała się w ostatnim czasie dość ważnym tema-
tem w wielu dziedzinach życia. Nie ominęła też bibliotek. Współcze-
sna cywilizacja dość szybko buduje środowisko informacyjne. Ma na 
to wpływ również szybki rozwój Internetu oraz mnogość informacji, 
którą jest zasypywany przeciętny człowiek. 

„Pojęcie komputeryzacja obecnie dość często zastępuje inne po-
jęcie, 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”2. Biblioteki w Polsce i na świecie przechodziły, 
przeszły albo są w trakcie automatyzacji swoich procesów biblio-
tecznych. Dotyczy to również bibliotek kościelnych. 

Początku komputeryzacji Biblioteki Wydziału Teologicznego nale-
ży szukać już w roku 1997, kiedy to, jeszcze w Wyższym Seminarium 
Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie, rozpoczęły się prace nad 

                                                 
1 Uniwersytet Opolski – Biblioteka Wydziału Teologicznego – Opole. 
2 Bonar, Barbara (2007). Stowarzyszenia bibliotek teologicznych a komputeryzacja 
w bibliotekach kościelnych – zarys problematyki. FIDES Biuletyn Bibliotek Ko-
ścielnych nr 1-2, s. 36. 
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wprowadzaniem danych do katalogu komputerowego w systemie 
MAK3. Zbiory z dotychczasowego kartkowego katalogu, alfabetycz-
nego i rzeczowego, zaczęły być systematycznie wprowadzane do kata-
logu komputerowego. Komputeryzacja była możliwa dzięki współpra-
cy z Federacją FIDES i ks. Krzysztofem Gonetem, który był przez 
długie lata Dyrektorem Biura ds. Rozwoju i Komputeryzacji Federacji 
Bibliotek Kościelnych FIDES4. Główne prace nad wprowadzaniem 
danych do katalogu odbywały się jednak już w nowej bibliotece, wy-
budowanej przy Wydziale Teologicznym w Opolu.  

Na początku, w roku 1997, biblioteka dysponowała niewielką ilo-
ścią komputerów. Posiadała komputery przeznaczone dla pracowni-
ków i tylko 5 komputerów dla czytelników. System MAK w wersji 
3.37, jaki został zainstalowany na serwerze bibliotecznym, był sys-
temem pracującym w środowisku DOS i pozwalał na pracę w sieci 
bibliotecznej za pomocą programu Novell. Sam program umieszczo-
ny był na serwerze a pracownicy i czytelnicy korzystali z kompute-
rów terminalowych, na których mogli opracowywać zbiory jak rów-
nież je przeglądać. W roku 2004 program MAK został uaktualniony 
do wersji 4.3. 

 
Menu główne programu MAK 

                                                 
3 Por. Maj, Jerzy (1999). Elementarz MAK’a dla bibliotekarzy. Warszawa: Wydaw-
nictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 200 s. 
4 Por. Gonet, Krzysztof (2006). 15 lat Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. 
FIDES Biuletyn Bibliotek Kościelnych nr 1-2, s. 7-9. 
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Program MAK miał właściwie dwa moduły: katalogowanie 
i udostępnianie. Praca w module wypożyczeń była bardzo wygodna 
i szybka. Zarówno wpisywanie nowych czytelników, wypożyczenia, 
zwroty, prolongaty, historia wypożyczeń nie stwarzało większych 
problemów. Niestety praca w module katalogowania książek i cza-
sopism była na dłuższą metę uciążliwa, gdyż MAK pracował w śro-
dowisku DOS, opisy rekordów, zwłaszcza w trzecim stopniu szcze-
gółowości, były bardzo skomplikowane. Od momentu powstania 
w 2001 r. Katalogu Centralnego FIDES powstała konieczność udo-
stępnienia zbiorów w Internecie. Było to możliwe dzięki zainstalo-
waniu na serwerze programu MAKWWW i FIDSERW, który umoż-
liwił później dostęp do zbiorów w internetowej wyszukiwarce FID-
KAR. 

W 2001 r. powstała w bibliotece pracownia internetowa, która li-
czy 10 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Pracow-
nia służy przede wszystkim pracownikom i studentom Wydziału 
Teologicznego, ale także studentom innych Wydziałów Uniwersyte-
tu Opolskiego. Studenci mają także możliwość pracy w pakiecie 
biurowym, nagrywania informacji na nośniki przenośne oraz druko-
wania wyszukanych informacji.  

 

 
Pracownia Internetowa 
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Administrator pracowni ma możliwość zarządzania komputerami 
za pomocą programu CafeStation. Dzięki niemu, można zarządzać 
poszczególnymi stanowiskami, kontami czytelników, które każdy 
użytkownik musi założyć by móc korzystać z pracowni, oraz włą-
czać i wyłączać komputery ze stanowiska administratora. Biblioteka 
Wydziału Teologicznego, jako jedyna z bibliotek wydziałowych 
Uniwersytetu Opolskiego, posiada własną stronę internetową 
(www.bwt.uni.opole.pl). Na stronie można znaleźć najnowsze in-
formacje o bieżących wydarzeniach, jak również informacje o histo-
rii biblioteki, o zbiorach, katalogach, bazach danych, o udostępnia-
niu, a także kontakt i galerię zdjęć. Bezpośrednio ze strony głównej 
można wejść do Katalogu Głównego, do bazy Opolska Bibliografia 
Teologiczna oraz do Katalogu Prac Dyplomowych. Są też linki do 
multiwyszukiwarki FIDKAR, do bazy ATLA Religion Database oraz 
do kolekcji CANON LAW. A BASIC COLLECTION. 

 

 
Panel programu CafeStation 
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W 2005 r. Biblioteka Wydziału Teologicznego stanęła przed de-
cyzją przejścia z używanego programu MAK na program ALEPH, 
który miał zastąpić ogólnouczelniany program SOWA. Wdrożenie 
systemu ALEPH było kolejnym ważnym etapem komputeryzacji 
i zwiększenia możliwości informacyjnych dla pracowników i czytel-
ników. 1 września 2006 r. program biblioteczny ALEPH (zintegro-
wany system biblioteczny firmy Ex Libris) stał się programem obo-
wiązującym w całej sieci bibliotecznej Uniwersytetu Opolskiego, 
a tym samym i w Bibliotece Wydziału Teologicznego. „Katalog 
biblioteczny – zarówno tradycyjny kartkowy, jak i komputerowy 
dostępny online – stanowi warunek sine quo non sprawnej działalno-
ści każdej biblioteki. Online Public Access Catalog (OPAC) udo-
stępniony w sieci rozległej jest ważnym czynnikiem kształtującym 
wizerunek danej instytucji i może być traktowany jako argument 
potwierdzający konkurencyjność bibliotek w stosunku do innych 
instytucji udostępniających informacje. (...) Trzeba pamiętać, że 
każdy katalog komputerowy jest budowany dla czytelnika (także dla 
niewykwalifikowanego) i przede wszystkim powinien mu umożli-
wiać sprawne wyszukiwanie informacji5.  

Wydaje się, że ALEPH spełnia te wymagania, świadczy o tym 
m.in. fakt, że został on zainstalowany w ponad 1900 instytucjach 
w 62 krajach. Działa m.in. w Harvard University (Boston, USA), 
Massachusetts Institute of Technology – MIT (Boston, USA), British 
Library (Londyn, Wielka Brytania), CUNY i SUNY (dwóch naj-
większych uniwersytetach wstanie Nowy Jork, USA), MELVIL 
(konsorcjum bibliotek Uniwersytetów Kalifornii, USA), KOBV 
(konsorcjum bibliotek Berlina i Brandenburgii, Niemcy). Obsługuje 
też dwa centralne katalogi bibliotek naukowych i uczelnianych 
w Austrii. W Polsce system zakupiło dotychczas ponad 30 bibliotek 
i konsorcjów. ALEPH obsługuje m.in. Biblioteki dwóch najwięk-
szych Politechnik - w Warszawie i Wrocławiu, SGH, GUS, a także 
Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy oraz katalog sieci bibliotek 
publicznych i pedagogicznych miasta Wrocławia i regionu Dolnoślą-
skiego, a od 2006 r. również biblioteki Uniwersytetu Opolskiego. 

 
                                                 
5 Swoboda, Izabela (2009). OPAC WWW wizytówką biblioteki: ocena jakości 
katalogów komputerowych. Przegląd Biblioteczny R. 77, nr 1, s. 17. 
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Moduły programu przeznaczone dla pracowników: 
 Administrator 
 Gromadzenie/Czasopisma 
 Katalogowanie 
 Udostępnianie 
 Wypożyczenia międzybiblioteczne 

 
Moduł Administrator – umożliwia osobie zarządzającej aplikacją 
na wprowadzanie wszelkiego typu ustawień, zmian, modyfikacji, 
aktualizacji itd. 
 
Moduł Gromadzenie/Czasopisma – daje pracownikowi możliwość 
gromadzenia wszelkich wpływów do biblioteki, czyli czynności ak-
cesyjnych, takich jak: wprowadzanie zamówień, ustalanie budżetu, 
tworzenie faktur, tworzenie dostawców, a także wykonywanie 
wszelkich czynności z przyjmowaniem i gromadzeniem czasopism. 
 
Moduł Katalogowanie – pozwala na opracowywanie zbiorów bi-
bliotecznych, tworzenie nowych rekordów, kopiowanie rekordów 
z innych baz danych, opracowanie formalne i rzeczowe, nadawanie 
egzemplarzowi numeru inwentarzowego, kodu kreskowego, sygnatu-
ry czy statusu egzemplarza, a także zapisywanie gotowego opisu na 
serwerze. Pozwala także na wyszukiwanie egzemplarzy, poprawę 
opisów bibliograficznych, importowanie pełnych rekordów z innych 
bibliotek. 
 
Moduł udostępniania – umożliwia obsługę czytelników, rejestrację 
nowych, wydawanie kart bibliotecznych, zapisywanie danych ogól-
nych, lokalnych i adresowych czytelników, wypożyczanie i zwroty 
książek, prolongaty, wysyłanie upomnień, pobieranie opłat za prze-
trzymane książki, sprawdzanie konta czytelników, sprawdzanie listy 
wypożyczonych książek, blokady wypożyczeń i zwrotów, druk li-
stów do czytelników, automatyczne wysyłanie pocztą elektroniczną 
do czytelnika wiadomości e-mail o zbliżającym się terminie zwrotu 
książek oraz wiele innych. 
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Moduł wypożyczeń międzybibliotecznych – umożliwia zamawia-
nie książek lub artykułów z innych bibliotek, jak również wysyłanie 
naszych zbiorów do innych ośrodków naukowych. 

 
Możliwości katalogu przeznaczonego dla czytelników: 

 logowanie się do systemu przy użyciu hasła 
 zmiana swojego hasła 
 sprawdzanie stanu swojego konta 
 zamawianie książek w różnych bibliotekach 
 wyszukiwanie w katalogu centralnym lub w poszczególnych 

bibliotekach 
 wyszukiwanie proste, w wielu polach oraz zaawansowane 
 wyszukiwanie według różnych indeksów i kryteriów 
 zbieranie i zapisywanie bibliografii 
 dodawanie wyników wyszukiwania do koszyka 
 wysyłanie zapisanych w koszyku danych na swoją pocztę e-mail 
 sprawdzanie nowości 
Prosty i przejrzysty interfejs programu ALEPH ułatwia 

czytelnikowi sprawne poruszanie się po katalogu. Największą zaletą 
systemu ALEPH jest dodatkowa możliwość definiowania baz, 
formatów wprowadzania i wyświetlania danych oraz indeksów 
wyszukiwawczych. Będąc niezwykle funkcjonalnym programem 
bibliotecznym jest jednocześnie narzędziem do budowy baz danych. 

 

 
Interfejs użytkownika programu ALEPH 
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Oprócz katalogu ALEPH czytelnicy Biblioteki Wydziału Teo-
logicznego mają jeszcze inne możliwości wyszukiwania informa-
cji. ALEPH umożliwia przeszukiwanie zbiorów tylko w bibliote-
kach Uniwersytetu Opolskiego. Niekiedy jednak zachodzi potrze-
ba znalezienia książki w innej bibliotece. Do tego służą wyszuki-
warki lub multiwyszukiwarki, dzięki którym czytelnik może wy-
szukiwać informacji w poszczególnych bibliotekach jak również 
w wielu bibliotekach równocześnie. 

 
Pierwszą multiwyszukiwarką dla katalogów bibliotecznych 

w Polsce jest powstały w 2001 roku Katalog Rozproszony Biblio-
tek Polskich KARO. Pozwala on na dostęp do informacji o zaso-
bach wielu polskich bibliotek i ułatwia wyszukanie interesujących 
pozycji księgarskich, czasopism lub opisów bibliograficznych. 
Komputeryzacja na początku poprzedniej dekady była sporym 
wyzwaniem dla bibliotek kościelnych. Musiały się one znacznie 
rozwinąć pod względem automatyzacji, aby spełniać rosnące wy-
magania czytelników. Dzięki Federacji FIDES w 2004 urucho-
miono multiwyszukiwarkę FIDKAR – katalog rozproszony, opar-
tą na bardzo popularnym standardzie Z39.50 (standard definiujący 
sposób przepływu informacji między serwerem bazy danych, 
a klientem przeszukującym bazę, odpowiada też za proces prze-
tworzenia i prezentacji otrzymanych odpowiedzi), opracowanym 
specjalnie dla bibliotek w celu przekazywania i przetwarzania 
informacji. Można w niej szukać książek, prac dyplomowych, 
bibliografii w wielu bibliotekach kościelnych jednocześnie lub 
tylko w wybranych. Biblioteki członkowskie FIDES mogą 
umieszczać swoje zbiory w Internecie, a co za tym idzie również 
w wyszukiwarce FIDKAR. W FIDKARZE mamy też dostęp do 
bibliografii Biblioteki Narodowej, a także do kilku bibliotek za-
granicznych. 
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Multiwyszukiwarka FIDKAR 

 
Jak widać „strona wyszukiwarki FIDKAR zbudowana jest w spo-

sób prosty i przystępny dla użytkownika. Kolorystyka jest miła dla 
oka, a układ elementów i dostęp do funkcji jest intuicyjny”6. Poważ-
nym konkurentem wyszukiwarki FIDKAR jest jej niemiecki odpo-
wiednik Virtueller Katalog Theologie und Kirche VThK. Jest ona 
wspólnym projektem Konsorcjum Bibliotek Teologicznych (Arbe-
itsgemeinschaft Katholish-theologisher Bibliotheken) oraz Federacji 
Katolickich Bibliotek Narodowych (Verband kirchlich-
wissenschaftlicher Bibliotheken). Katalog został utworzony 1 marca 
2004 r. W tej chwili przeszukuje on zasoby 49 katalogów bibliotek 
uczelnianych i kościelnych. Na stronie VThK elementy rozmiesz-
czone są w sposób profesjonalny. Projektant strony uwzględnił wy-

                                                 
6 Jarocki, Mariusz (2009). Multiwyszukiwarki katalogów bibliotek kościelnych – 
studium porównawcze. [W:] Kruszewski, Tomasz red. (2009). Książka w życiu 
Kościoła: zbiór studiów. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, s. 217.  
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korzystanie każdego miejsca przestrzeni. Wskazuje na to mnogość 
dostępnych opcji. 

 

 
Katalog VThK 

 
Ale ani FIDKAR ani VThK nie są jednak idealne. Każdy z pro-

jektów mógłby w wybranych kwestiach stanowić uzupełnienie dla 
drugiego. I tu chyba jest zadanie dla twórców polskich i zagranicz-
nych wyszukiwarek, aby wzajemną współpracą mogli przyczyniać 
się do powstawania coraz doskonalszych produktów umożliwiają-
cych jak najlepsze wyszukiwanie informacji.  

W dobie rozwoju komputeryzacji i technologii informacyjnych 
niezwykle ważną rzeczą jest dostęp w bibliotekach do różnych baz 
danych, w których czytelnik znalazłby nie tylko opisy bibliograficz-
ne, ale i pełne opisy artykułów. Wiele bibliotek posiada takie bazy 
albo w wersji płatnej albo testowej. Biblioteka Wydziału Teologicz-
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nego UO posiada bardzo ciekawą bazę z dziedziny religii ATLA 
Religion Database. Jest to jedna z kilkunastu baz umieszczonych na 
platformie EBSCOhost. Są tam bazy z zakresu medycyny, psycholo-
gii, matematyki, socjologii i.in. Niektóre z nich są bazami pełnotek-
stowymi, które zawierają pełne teksty artykułów w postaci plików 
PDF. Baza ATLA nie jest bazą pełnotekstową, ale można w niej 
znaleźć również pełne teksty. 

 

 
Baza ATLA Religion Database 

 
Od 2008 r. bazy tworzone przez ATLA (American Theological 

Library Associacion), wydawane dawniej na CDROM, są dostępne 
jedynie online. Biblioteka Wydziału Teologicznego, mimo wysokiej 
ceny, prenumeruje obecnie najważniejszą z baz oferowanych przez 
ATLA i najbardziej u nas znaną jest wspomniana 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. (...) Coraz 
większego znaczenia nabiera również pełnotekstowa baza ATLASe-
rials (dostępna w BWT pod koniec 2009 r. w wersji testowej – przyp. 
autora), która zawiera aktualnie ponad 238 tys. artykułów i recenzji 
w przeszukiwalnym tekstowo formacie PDF”7. Baza bibliograficzna 
ATLA jest więc niecenionym źródłem wiedzy i informacji tak po-
                                                 
7 J. Witczak, Informacja o bazach ATLA, FIDES Biuletyn Bibliotek Kościelnych 
(2007) 1-2, s. 47. 
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trzebnej pracownikom dydaktycznym jak i studentom w pracy na-
ukowej. 

Biblioteka posiada również jeszcze inne, tym razem własne bazy 
danych niezwykle przydatne studentom. Jak wiadomo większość 
środowisk naukowych przy większych uczelniach wydaje wiele pu-
blikacji, takich jak książki, doktoraty, habilitacje, prace zbiorowe, 
czasopisma. Powstała więc potrzeba tworzenia baz bibliograficznych 
tych ośrodków. W ten mniej więcej sposób powstała baza OPOL-
SKA BIBLIOGRAFIA TEOLOGICZNA (OBT). Baza zawiera 
szczegółową bibliografię zawartości publikacji wydawanych przez 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego. Uwzględnione są w 
niej czasopisma: „Liturgia Sacra”, „Scriptura Sacra”, „Studia Oecu-
menica” i „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” oraz 
prace zbiorowe wydawane w ramach serii, m.in.: „Colloquia The-
ologica”, „Integracja i Ekumenizm”, „Opolska Biblioteka Teologicz-
na”, „Sympozja”, „Człowiek-Rodzina-Społeczeństwo” i „Z dziejów 
kultury chrześcijańskiej na Śląsku”. 

Jeszcze inną bazą, bardzo przydatną czytelnikom piszącym prace 
magisterskie jest KATALOG PRAC DYPLOMOWYCH. Katalog 
zawiera opisy prac seminaryjnych, magisterskich i dyplomowych 
napisanych w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskie-
go oraz na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Kata-
log jest uzupełniany na bieżąco. Każdy czytelnik może mieć wgląd 
w powyższe prace jedynie za okazaniem pisemnej zgody Dziekana 
Wydziału Teologicznego. 

Szkoda, że ani OPOLSKA BIBLIOGRAFIA TEOLOGICZNA 
ani KATALOG PRAC DYPLOMOWYCH nie zostały przekonwer-
towane do programu ALEPH. Są one nadal opracowywane w syste-
mie MAK. Przez jakiś czas były dostępne tylko lokalnie w Bibliote-
ce Wydziału Teologicznego. Dzięki życzliwości ks. dra Jerzego Wit-
czaka, Przewodniczącego Zarządu Federacji FIDES, są one teraz 
umieszczone na serwerze Federacji i widoczne w Internecie.  

Zupełnie innym zbiorem informacji, swoistą bazą danych jest ko-
lekcja z zakresu prawa kanonicznego, którą Biblioteka Wydziału 
Teologicznego udostępniła już w 1998 r., jako jedna z pierwszych 
bibliotek w Polsce o ile nie jako pierwsza. Kolekcja CANON LAW. 
A BASIC COLLECTION, bo o niej mowa, była darem Fundacji 
Aleksandra Humboldta. „Na kolekcję składa się 773 woluminów 
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zmikrofilmowanych na 5296 fiszkach. Wydawca miał dostęp do 
materiałów oryginalnych dzięki współpracy z Biblioteką Prawniczą 
Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. (...) Basic Collection 
stanowi zestaw podstawowej bibliografii dawnego prawa kanonicz-
nego, dzięki czemu może być głównym źródłem informacji nauko-
wej dla badaczy tej dyscypliny, zwłaszcza tych, którzy nie mają bez-
pośredniego dostępu do zbiorów znajdujących się w dużych środo-
wiskach naukowych”8. Mikrofisze można przeglądać za pomocą 
specjalnego czytnika Canon Microprinter, który ma również funkcję 
drukowania wyświetlanej na ekranie treści. 

 

  
Mikrofisze Canon Microprinter 

 
 
W ostatnich latach rozwój techniki cyfrowej zaczął wyznaczać no-

wy kierunek w procesie komputeryzacji i automatyzacji bibliotek. 
„Dynamiczny rozwój techniki cyfrowej, sieci teleinformatycznych, 
Internetu i komputerów osobistych sprawił, że zaczęto mówić o nowej 
epoce w dziejach kultury, wieszcząc koniec epoki Gutenberga – epoki 
słowa drukowanego. Jednym z priorytetowych działań na polu kultury stała 
się w ostatnich latach digitalizacja całego dziedzictwa kulturowego, w tym 
zwłaszcza drukowanych zasobów bibliotek, mająca na celu przeniesienie 

                                                 
8 Zubert, Bronisław Wenanty (2000). Znaczenie „Canon Law. A Basic Collection” 
dla pracy naukowej kanonisty. [W:] Zubert, Bronisław Wenanty red. (2000). Canon 
Law. A Basic Collection a współczesne prawo kanoniczne : materiały II Międzyna-
rodowego Sympozjum Prawa Kanonicznego - zorganizowanego przez Katedrę 
Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Opolu 25 
III 1998. Opole: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, s. 22-23. 
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tych zasobów na nośniki cyfrowe i szerokie ich udostępnianie kanałami 
informatycznymi. W związku z tym wielu bibliotekarzy wyraża obawy, 
że digitalizacja jest działaniem na niekorzyść bibliotek, wskazując na 
dwa aspekty: ekonomiczny – digitalizacja pochłania fundusze, które 
mogłyby być wykorzystane na poprawę stanu bibliotek, oraz meryoryczny 
– zbiory poddane digitalizacji przestają się liczyć i stają się niemal niko-
mu niepotrzebne, tak samo i biblioteki”9. 

Proces digitalizacji prowadzi nieuchronnie do udostępniania za-
sobów różnych bibliotek w Internecie, a więc do powstawania biblio-
tek cyfrowych czy katalogów wirtualnych. Pojawiły się tutaj dwa 
terminy „biblioteka wirtualna” i „biblioteka cyfrowa”, czy oba te 
pojęcia są tożsame czy też różne? „Dyskusja wokół terminu „biblio-
teka wirtualna” w Polsce trwa od lat dziewięćdziesiątych XX wieku. 
(...) Charakterystyczną cechą biblioteki cyfrowej jest fakt, że jest to 
jedna instytucja, której całość zbiorów istnieje tylko w postaci elektro-
nicznej (na nośniku magnetycznym lub optycznym). Natomiast bi-
blioteka wirtualna nie ma odpowiednika w konkretnym tradycyjnym 
zbiorze bibliotecznym i związana jest z zastosowaniem technologii 
rzeczywistości wirtualnej”10. 

Na stronie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego można 
znaleźć linki do różnych zasobów, w tym do źródeł elektronicznych. 
W Polsce biblioteki cyfrowe tworzone są głównie przez różne instytucje 
akademickie i naukowe, w oparciu o kilka różnych systemów oprogra-
mowania. Największe znaczenie zyskały dynamicznie rozwijające się 
i tworzące wspólną sieć, biblioteki cyfrowe, które zostały uruchomione 
w oparciu o polskie, komputerowe oprogramowanie dLibra opraco-
wane przez Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu – 
należy do nich również Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek ko-
ścielnych FIDES. „Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Ko-
ścielnych FIDES to internetowa biblioteka wirtualna (cyfrowa) pre-
zentująca całe teksty książek i artykułów. Gromadzi zbiory udostęp-
nione przez różne biblioteki działające w ramach Federacji oraz 

                                                 
9 Witczak, Jerzy (2007). Teologiczne zbiory w polskich bibliotekach cyfrowych. 
FIDES Biuletyn Bibliotek Kościelnych nr 1-2, s. 24. 
10 Muc, Agnieszka (2006). Biblioteka wirtualna najnowszym osiągnięciem w proce-
sie komputeryzacji bibliotek kościelnych. FIDES Biuletyn Bibliotek Kościelnych nr 
1-2, s. 30. 
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utwory przekazane do publikacji bezpośrednio przez twórców i wy-
dawców” 11.  

Biblioteki, będące kiedyś tylko magazynami do przechowywania 
zbiorów, dzisiaj stają się instytucjami w pełni skomputeryzowanymi, 
które służą czytelnikom w wyszukiwaniu informacji oraz w pracy 
naukowej, wykorzystując najnowsze osiągnięcia technologii infor-
macyjnych. „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 informa-
cji naukowej. 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”12. 

Z pewnością Biblioteka Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Opolskiego również nie zakończyła procesu komputeryzacji ani au-
tomatyzacji. Planowany jest zakup nowych komputerów, stworzenie 
nowych stanowisk pracy dla czytelników, a także utworzenie dostę-
pu ogólnouczelnianej bezprzewodowej sieci internetowej EDURO-
AM. Chodzi więc dzisiaj o to, aby w bibliotece, przy zastosowaniu 
najnowocześniejszych technologii informacyjnych i możliwości 
informacyjno-wyszukiwawczych dać czytelnikowi możliwość łatwe-
go, szybkiego i trafnego dotarcia do jak największej ilości informacji 
– poprzez katalogi, bazy danych, wyszukiwarki, biblioteki wirtualne 
i stworzyć możliwości ich przetwarzania i przekazywania za pomocą 
wszelkiego rodzaju sprzętu komputerowego i innych urządzeń. 

                                                 
11 Gonet, Krzysztof (2006). Księgozbiór wirtualny Federacji FIDES. FIDES Biuletyn 
Bibliotek Kościelnych nr 1-2, s. 23-24. 
12 Bonar, Barbara (2007), Stowarzyszenia…, s. 45. 


