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SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA  
PRZEDSTAWICIELI BIBLIOTEK  
WYDZIAŁÓW TEOLOGICZNYCH W POLSCE 
(WROCŁAW 24-25 WRZEŚNIA 2009 R.) 
 
 

Na zaproszenie ks. prof. dr hab. Waldemara Irka, rektora Papie-
skiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, w dniach 24-25 
września 2009 r. w PWT we Wrocławiu odbyło się spotkanie dyrek-
torów i kierowników bibliotek, obsługujących wydziały teologiczne 
w Polsce. Było ono efektem ustaleń podjętych na spotkaniu Dzieka-
nów Wydziałów Teologicznych w dniach 15-16 maja 2009 r. w Lu-
blinie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele bibliotek Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Papieskiego Jana 
Pawła II w Krakowie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go oraz bibliotek wydziałów teologicznych w Katowicach, Olszty-
nie, Opolu, Szczecinie, Tarnowie i Wrocławiu. Nieobecni byli przed-
stawiciele bibliotek wydziałowych z Poznania, Torunia i PWT 
w Warszawie (Sekcja św. Jana Chrzciciela oraz „Bobolanum”). Spo-
tkanie służyło nawiązaniu ściślejszej współpracy pomiędzy bibliote-
kami w celu lepszej obsługi studiów i badań teologicznych.  
1. Omówiono aktualny stan elektronicznych źródeł informacji 
katalogowej i bibliograficznej, w szczególności umieszczonych 
na platformie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, do której 
należy większość bibliotek uczelnianych i wydziałowych - 
oprócz Biblioteki KUL oraz WT w Poznaniu i Toruniu. Składają 
się one z wirtualnego katalogu z multiwyszukiwarką FIDKAR 
(http://www.fides.org.pl/fidkar), cząstkowych bibliografii przedmio-
towych i zawartości czasopism oraz katalogów dysertacji, powstają-
cych na wydziałach. Ponadto działa biblioteka cyfrowa o nazwie 
„Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES”. 



DZIAŁ URZĘDOWY : Sprawozdanie ze spotkania...            265 

a) Cieszy dostępność katalogów druków zwartych wszystkich 
jednostek (oprócz WT w Toruniu) we wspólnej wyszukiwarce. 
Uzupełnienia wymaga informacja katalogowa dotycząca cza-
sopism, zwłaszcza zagranicznych, oraz starych druków.  

b) Obecnie w FIDKAR dostępne są katalogi prac dyplomowych 
ośmiu jednostek, brak katalogów wydziałów teologii KUL, PAT, 
z Poznania, Torunia i Tarnowa. Zwrócono uwagę na potrzebę 
uzupełnienia i uporządkowania katalogów dysertacji, tak aby 
otrzymać pełną informację o pracach i rozprawach powstających 
i bronionych na wydziałach – centralny (meta) katalog w wersji 
elektronicznej, opatrzony indeksami, w tym indeksem przedmio-
towym. Wymaga to jednak współpracy z dziekanatem, a w przy-
padku niektórych uczelni również z archiwum.  

c)  Dotkliwy jest brak pełnej bieżącej i retrospektywnej (od 1980 r.) 
polskiej bibliografii teologicznej zawartości czasopism i prac 
zbiorowych. Jej utworzenie jest zadaniem przekraczającym 
obecne możliwości naszych bibliotek. W FIDKAR dostępnych 
jest wiele cząstkowych bibliografii, tworzonych zwłaszcza 
przez mniejsze ośrodki, przy niewielkim jak dotąd udziale wy-
działów teologicznych (jedynie UKSW oraz Wrocław, Opole 
i WMSD w Warszawie). Liczymy zatem na współpracę 
z Księżmi Dziekanami i pracownikami naukowymi w tworze-
niu takiej bibliografii, która jest również promocją osiągnięć 
naukowych Wydziałów. Prosimy o zgodę na opublikowanie w 
Internecie – podłączenie do wspólnej wyszukiwarki już istnieją-
cych na wydziałach bibliografii cząstkowych. 

d) Wyzwaniem obecnych czasów jest również tworzenie i rozwi-
janie bibliotek cyfrowych, takich jak cyfrowe biblioteki uczel-
niane, regionalne, a także kościelne, jak Biblioteka Cyfrowa 
Federacji FIDES (http://digital.fides.org.pl). Dotychczas 
uczelnie i wydziały teologiczne mają niewielki wkład w two-
rzenie księgozbiorów wirtualnych, które są szansą na szerokie 
upowszechnianie literatury teologicznej i religijnej oraz sta-
nowią znaczące wsparcie procesu dydaktycznego. Dlatego 
apelujemy o wyrażenie zgody na publikowanie w sieci biblio-
tek cyfrowych (a nie tylko na stronach WWW) bieżących 
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książek, czasopism oraz e-booków, powstających w ramach 
struktury wydziałów. 

e) W szczególności proponujemy publikowanie obronionych rozpraw 
doktorskich w wersji elektronicznej (format PDF) w Bibliotece 
Cyfrowej FIDES jako alternatywne do publikacji drukowanej, 
w razie gdyby Kolegium Księży Dziekanów podjęło decyzję 
o obowiązku publikacji przed otrzymaniem promocji doktorskiej. 

f)  Aktualnie serwer komputerowy, na którym działają wspomnia-
ne wyżej centralne serwisy informacyjne Federacji FIDES, 
umieszczony jest w Papieskim Wydziale Teologicznym we 
Wrocławiu i utrzymywany w działaniu przez tę uczelnię. Pro-
simy Księży Dziekanów o rozważenie sposobów i możliwości 
współfinansowania w przyszłości rozbudowy i kosztów 
utrzymania tych serwisów przez wszystkie jednostki. 

2. Poruszono również problematykę wymiany publikacji wydziało-
wych i wypożyczeń międzybibliotecznych.  

a) Wyrażona została wspólna wola udostępniania książek za po-
średnictwem wypożyczalni międzybibliotecznej oraz świad-
czenia odpłatnie usługi kopiowania artykułów z czasopism, 
zamówionych przez biblioteki. Uzgodnione zostało również 
zintensyfikowanie wymiany dubletów. 

b) Wymiana publikacji naukowych powstających w naszych jed-
nostkach jest istotna dla współpracy i wymiany osiągnięć w ra-
mach całego środowiska. Napotyka ona jednak na pewne pro-
blemy, czy to w związku z posiadaniem przez Bibliotekę Uni-
wersytecką KUL prawa do egzemplarza obowiązkowego, czy też 
z powodu niektórych wydawnictw o charakterze kościelnym 
bądź prywatnym. Prosimy zatem o wsparcie finansowe wymiany 
publikacji naukowych – serii wydawniczych, czasopism, ksiąg 
jubileuszowych – pomiędzy bibliotekami naszych jednostek. 

Informując Czcigodnych Księży Dziekanów o przebiegu spotka-
nia, dziękujemy za zainteresowanie sprawą rozwoju i współpracy 
naszych bibliotek i liczymy na wsparcie wspólnych inicjatyw. 
 
Podpisali: 

 ks. dr hab. Jan Bednarczyk, prof. PAT, Biblioteka Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II, 
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 ks. mgr lic. Tomasz Garwoliński, Biblioteka WT Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn, 

 dr Katarzyna Górkiewicz, Biblioteka Uniwersytecka KUL, 
 mgr Urszula Grabińska, Biblioteka WT Uniwersytetu Opolskiego, 
 ks. dr Tomasz Kudroń, Biblioteka Wydziału Teologii UPJPII, 

Sekcja w Tarnowie, 
 st. kustosz dypl. mgr Piotr Latawiec, Biblioteka UKSW, 
 st. kustosz dypl. mgr Władysław Szczęch, Biblioteka Uniwersy-

tetu Papieskiego Jana Pawła II, 
 st. kustosz dypl. mgr Bogumiła Warząchowska, Biblioteka WT 

Uniwersytetu Śląskiego, 
 ks. dr Jerzy Witczak, Biblioteka Papieskiego Wydziału Teolo-

gicznego we Wrocławiu, 
 mgr Wacław Żywicki, Biblioteka WT Uniwersytetu Szczeciń-

skiego. 
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