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1. Informacje o Bibliotece PAT w Krakowie 

Papieska Akademia Teologiczna powstała w 1981 r. na mocy 
Motu proprio papieża Jana Pawła II z 8.12.1981 r. Jest ona kontynu-
atorką Wydziału Teologicznego UJ (lata 1397-1954), Wydziału Teo-
logicznego w Krakowie (do 1974 r.) oraz Papieskiego Wydziału 
Teologicznego (do 1981 r.). Biblioteka PAT została utworzona 
w 1981 r. w oparciu o księgozbiory tych wydziałów oraz biblioteki 
Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. 

Zbiory Biblioteki liczą obecnie prawie 500 tys. woluminów, 
w tym ponad 3,5 tys. tytułów czasopism (ok. 500 tytułów w bieżącej 
prenumeracie lub wymianie), ok. 7 tys. starych druków, a także do-
kumenty życia społecznego, audiowizualne i kartograficzne. 
W ostatnich latach zbiory powiększają się o ok. 25-30 tys. wolumi-
nów rocznie, pozyskiwanych na drodze zakupów (10-15%), prenu-
meraty (7-10%), wymiany (3-4%) i darów. Biblioteka obsługuje 
prawie 7000 czytelników, posiada 4 czytelnie oraz 3 wypożyczalnie. 
Wszystkie stanowiska komputerowe podłączone są do Internetu 

                                                 
1 Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 
2 Referat wygłoszony w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach podczas konferencji Finanse bibliotek naukowych a ochrona dóbr kultury 
w ramach XVI Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych SBP w Katowicach. Spo-
tkanie odbyło się w dniu 15 stycznia 2009 r. 
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przez stałe łącza komputerowe z wykorzystujące miejską sieć świa-
tłowodową. 

Biblioteka PAT działa w bardzo trudnych warunkach lokalowych 
– brak miejsca na czytelnie, na księgozbiory, a także dla pracowni-
ków. Podstawowe zbiory książek i starych druków mieszczą się 
w budynku Krakowskiego Metropolitalnego WSD przy ul. Podzam-
cze 8, biblioteki Wydziału Filozoficznego i Historii Kościoła , a tak-
że do 2007 r. zbiory czasopism na ul. Franciszkańskiej 1, Biblioteka 
Instytutu Liturgicznego przy ul. Sławkowskiej 24, zaś Międzywy-
działowa Czytelnia Czasopism od września 2007 r., w oddanej do 
użytku części nowego budynku przy ul. Bobrzyńskiego 10. 

W bibliotece zatrudnione są 33 osoby, w tym 1 dr hab., 3 dr oraz 
25 mgr. Wszystkie osoby na stanowiskach bibliotekarskich mają 
ukończone wyższe studia bibliotekoznawcze lub studia podyplomo-
we z bibliotekoznawstwa. 

Od 1995 r. podstawowym komputerowym systemem bibliotecz-
nym jest program VTLS/Virtua wykorzystywany w ramach Krakow-
skiego Zespołu Bibliotecznego 12 przez bibliotek szkół wyższych 
i niektóre biblioteki naukowe. W bibliotece wykorzystujemy również 
do tworzenia niektórych baz danych program MAK (np. w groma-
dzeniu).  

Biblioteka PAT aktywnie uczestniczy w Federacji FIDES (czło-
nek założyciel), KZB – Krakowskim Zespole Bibliotek szkół wyż-
szych i naukowych stosujących system VTLS/Virtua), w tworzeniu 
ogólnopolskiego katalogu NUKAT, PBI – Polskiej Bibliotece Inter-
netowej (członek założyciel). 
  
2. Źródła finansowania Biblioteki PAT 

Zasady finansowania Biblioteki PAT zmieniały się. Do 1989 r., 
do podpisania konkordatu, były to tylko środki własne uczelni. 
W latach 1989-1997 istniała możliwość starania się bezpośrednio w 
Komitecie Badań Naukowych (KBN) o dofinansowanie działalności 
biblioteki ze środków na wspomaganie działalności ogólnotechnicz-
nej (DOT), które obejmowało m.in. zakup literatury naukowej, pre-
numeratę czasopism, zakup programów do komputeryzacji, tworze-
nie i zakup baz danych, konserwację starych druków czy działalność 
wydawniczą. Akademia i biblioteka systematycznie występowała 
o takie środki, a otrzymywane dofinansowanie stanowiło istotne 
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uzupełnienie budżetu Biblioteki PAT. Sytuacja uległa zmianie 
w 1997 r., gdy została przyjęta (ustawa o finansowaniu PAT, która 
stanowiła, że Akademia dostaje dofinansowanie z Ministerstwa 
Szkolnictwa Wyższego na swoją działalność naukową i dydaktyczną, 
za wyjątkiem inwestycji. Wówczas w latach 1997-2005, uczelnia 
miała możliwość występowania do KBN, ale za pośrednictwem mi-
nisterstwa o dofinansowanie z funduszy na działalność wspomagają-
cą badania (DWB) o zakresie analogicznym do DOT. Przez ten okres 
biblioteka otrzymywała dofinansowanie w postaci dotacji celowych 
na DOT i DWB, których uczelnia nie mogła wykorzystać na inne 
cele. Sytuacja dla biblioteki uległa zasadniczej zmianie po wejściu 
w 2005 r. ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”, która włączała 
dotację na działalność wspomagającą badania do środków na dzia-
łalność statutową (DS) poszczególnych wydziałów Akademii, a więc 
do podziału tych środków według potrzeb i uznania władz uczelni 
i wydziałów. Sposób finansowania bibliotek głównych uczelni, 
a i bibliotek wydziałowych dosyć istotnie się zmienił. 

Innym źródłem finansowania Biblioteki PAT są fundusze własne 
uczelni, a więc m. in. środki pozyskiwane przez Fundację św. Jadwi-
gi Królowej dla PAT, ofiary wiernych na PAT, czy dochody własne. 
 
3. Budowa nowego budynku Biblioteki PAT  

Od momentu powstania Papieska Akademia Teologiczna działała 
w bardzo trudnych warunkach lokalowych – brakowało pomieszczeń 
dydaktycznych, pracowniczych, administracyjnych i bibliotecznych. 
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych Akademia nabyła teren pod przy-
szłe budynki uczelni w pobliżu III Kampusu Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Pychowicach. Ogłoszono w 1999 r. konkurs na projekt 
kampusu uczelni, którego zwycięzcą zostało krakowskie biuro pro-
jektowe „K. Ingarden & J. Ewy – Architekci”. Władze uczelni zde-
cydowały, że pierwszym budowanym budynkiem będzie nowy 
gmach biblioteki. W roku 2000 przygotowano plany architektonicz-
ne, projekty budowlane i wykonawcze, uzyskano potrzebne zezwo-
lenia i w końcu roku przystąpiono do prac budowlanych. Zaprojek-
towano budynek o powierzchni prawie 8900 m kw., o atrakcyjnej 
formie architektonicznej, wyposażony w nowoczesne urządzenia 
techniczne, z obszernymi pomieszczeniami dla czytelników, zbiorów 
i pracowników, z wolnym dostępem do półek. Do połowy 2002 roku 
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doprowadzono budynek do stanu surowego zamkniętego. Następnie 
w latach 2005-2007 przeprowadzono prace wykończeniowe na ok. 
1/5 powierzchni budynku. Po umeblowaniu pomieszczeń, została do 
nich przeniesiona w lecie 2007 r. Międzywydziałowa Czytelnia Cza-
sopism Biblioteki PAT, działająca od września 2007 r. 

Po uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych w ramach 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013 planuje się ukończenie i wyposażenie całego budynku bibliote-
ki w pierwszej połowie 2010 r. 
 
4. Pozyskiwanie funduszy w Bibliotece PAT na komputeryzację 

Pierwsze mikrokomputery pojawiły się w Bibliotece PAT 
w 1989. Były to komputery typu IBM PC/XT otrzymane w darze od 
księży. Na początku lat dziewięćdziesiątych Akademia zakupiła 
również komputery IBM PC ze środków własnych. Biblioteka PAT 
w latach 1992-1994 uczestniczyła w pracach zespołu mającego na 
celu pozyskanie funduszy w postaci grantu z Mellone Foundation 
oraz dofinansowania z Komitetu Badań Naukowych na stworzenie 
sieci 13 bibliotek krakowskich naukowych (głównie szkół wyższych) 
z wykorzystaniem komputerowego systemu bibliotecznego VTLS. 
Uzyskano dofinansowanie z Mellone Founadation w wysokości ok. 
1,5 mln dolarów na zakup systemu bibliotecznego i sprzętu kompute-
rowego oraz dofinansowanie z KBN na utworzenie połączeń siecio-
wych między bibliotekami, realizowanego przez ACK Cyfronet. Od 
1995 r. biblioteka nasza tworzy w tym systemie komputerową bazę 
danych, posadowioną na serwerze w Bibliotece Jagiellońskiej, 
w ramach Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego. 

Papieska Akademia Teologiczna uzyskała za pośrednictwem 
ACK Cyfronet z KBN dofinansowanie na dołączenie do miejskiej 
sieci światłowodowej, a także na utworzenie lokalnej sieci kompute-
rowej w budynku przy ul. Franciszkańskiej 1 (1995 r.) oraz budyn-
ków przy ul. Kanoniczej, Podzamcze i św. Marka (1997 r.). W roku 
2007 Akademia uzyskała dofinansowanie na dołączenie sieci świa-
tłowodowej oraz zakup aktywnych urządzeń sieciowych i serwera 
z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nowego budynku 
Biblioteki przy ul. Bobrzyńskiego 10. 

Biblioteka PAT podejmowała różnorodne akcje prowadzone 
w celu pozyskania środków na budowę nowego budynku oraz zakup 
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sprzętu komputerowego, m. in. rozsyłanie listów z prośbą o dofinan-
sowanie (2004 r. – ponad 500), wizyty w krakowskich firmach 
w celu pozyskania sprzętu komputerowego lub funduszy (2005 r. – 
ok. 30 – w tym centra handlowe, banki, salony sprzedaży samocho-
dów). Informacja o pozyskanych środkach była umieszczana na stro-
nie WWW PAT i na wygaszaczach komputerów w czytelniach. Pod-
jęto także w tym zakresie współpracę z redakcją Gazety Krakow-
skiej, przy okazji konkursu na najlepsze przedsiębiorstwo w Mało-
polsce (2004 r.). 

Udało się również pozyskać sfinansowania prenumeraty bazy da-
nych ATLA Religion Indexes na CD ROM przez Uniwersytet Mil-
waukee (od 2005 r.). 

Biblioteka PAT uczestniczyła w tworzeniu Polskiej Biblioteki In-
ternetowej. W 2005 r. udało się zeskanować ponad 100 książek 
z naszego księgozbioru (ponad 60 tys. stron), z których kilkadziesiąt 
zostało umieszczonych w Polskiej Bibliotece Internetowej. 
 
5. Wnioski o dofinansowanie działalności Biblioteki z różnych 
funduszy. 

Od 2002 roku Biblioteka PAT przygotowywała różne projekty 
w celu pozyskiwania dodatkowych funduszy na niektóre formy swo-
jej działalności Często były to projekty, które miały być realizowane 
wspólnie z innymi bibliotekami. Niestety nie przyniosły one wy-
miernych efektów finansowych, ale pozwoliły zdobyć doświadczenie 
niezbędne do ich właściwego przygotowania oraz poznać źródła 
pozyskiwania funduszy oraz ich specyfikę. 

W latach 2004 i 2005 przygotowano dwa projekty w języku an-
gielskim w ramach programu Unii Europejskiej „Kultura 2000” pt. 
„Cymelia bibliotek i archiwów teologicznych”, których celem było 
stworzenie biblioteki cyfrowej najcenniejszych zabytków piśmien-
nictwa w bibliotekach i archiwach kościelnych. W roku 2004 partne-
rami projektu o wysokości ok. 22 tys. euro były Zgromadzenie Księ-
ży Misjonarzy Instytut Teologiczny Zgromadzenia Księży Misjona-
rzy – Biblioteka w Krakowie, Polska Prowincja Zakonu Karmelitów 
- Archiwum i Biblioteka w klasztorze OO. Karmelitów na Piasku 
w Krakowie oraz Biblioteka Główna Polskiej Prowincji Zmar-
twychwstańców w Krakowie. Natomiast w 2005 r. współpartnerami 
projektu o wartości 150 tys. euro byli Zgromadzenie Księży Misjo-
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narzy. Instytut Teologiczny Zgromadzenia Księży Misjonarzy Bi-
blioteka w Krakowie, Polska Prowincja Zmartwychwstańców, Opac-
two OO. Cystersów w Krakowie – Mogile, Zakon Przenajświętszej 
Trójcy, a także partnerzy zagraniczni – Wyższe Seminarium Du-
chowne Archidiecezji Lwowskiej obrządku Łacińskiego we Lwowie 
– Brzuchowicach, Ukraina; Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana 
Pawła II w Rzymie, Włochy; Teologicki Fakultet Katolíckej univer-
zity w Ružomberku, Koszyce, Słowacja. Oba projekty zostały wy-
słane do Brukseli, ale nie przeszły oceny formalnej. Natomiast bar-
dzo istotną trudnością na etapie ich przygotowywania było zabezpie-
czenie wkładu własnego w wysokości 50 % wartości projektu. 

W 2002 r. Biblioteka PAT w imieniu Federacji Bibliotek Ko-
ścielnych FIDES występowała do Konferencji Episkopatu Niemiec 
z prośbą o dofinansowanie przygotowania tezaurusa Ethereli – bez 
rezultatu. 

W 2005 r. Biblioteka PAT wspólnie z Biblioteką Księży Misjona-
rzy w Krakowie przygotowywały projekt o wartości ponad 470 tys. 
zł pod nazwą „Ratowanie zabytków kultury piśmienniczej w Biblio-
tece Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i Bibliotece 
Księży Misjonarzy w Krakowie”, zaś w roku 2006 sama Biblioteka 
PAT przygotowywała projekt w ramach tzw. funduszy norweskich 
pt. „Ratowanie zabytków kultury piśmienniczej w Bibliotece Papie-
skiej Akademii Teologicznej w Krakowie” o wartości 100 tys. zł. 
Oba projekty przewidywały pozyskanie dodatkowych środków 
na zabezpieczenie i konserwację posiadanych kolekcji starych dru-
ków, digitalizację najcenniejszych z nich i utworzenie internetowej 
biblioteki cyfrowej. 

Biblioteka PAT przygotowała i złożyła w Wojewódzkim Urzę-
dzie Pracy w Krakowie dwa wnioski w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) w Mało-
polsce na lata 2004-2006 dwa projekty (tzw. miękkie) dotyczące 
organizacji kursów szkoleniowych. Pierwszy w 2004 r. pod nazwą 
„Doradztwo dla studentów dla ich większej mobilności na rynku 
pracy” o wartości 100 tys. zł, przewidywał dostarczenie uczestnikom 
narzędzi do poszukiwania interesującego ich zatrudnienia. Drugi 
z 2006 r. pod nazwą „Informacja jako podstawa sukcesu – mobilność 
na rynku pracy” o wartości ok. 110 tys. zł, miał nauczyć uczestników 
wyszukiwania informacji w Internecie. Ważną cechą tego typu pro-
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jektów była możliwość ich finansowania w 100% ze środków unij-
nych, bez wkładu własnego. 
 
5. Wnioski o dofinansowanie budowy nowego gmachu Biblioteki 
PAT 

Najważniejszym przedsięwzięciem w zakresie pozyskiwania fun-
duszy były starania o dofinansowanie budowy nowego budynku 
Biblioteki przy ul. Bobrzyńskiego 10. Już w końcu 2002 r. zostały 
przygotowane pierwsze wstępne wnioski (fiszki) na pozyskanie fun-
duszy unijnych w ramach ZPORR dla Małopolski na lata 2004-2006. 
Określono w nich ogólnie zakres prac do wykonania i oszacowano 
potrzebne środki finansowe. 

Po zatwierdzeniu zasad i podstaw prawnych ZPORR na początku 
2004 roku został ogłoszony konkurs na zgłaszanie wniosków w ra-
mach poddziałania 1.3.1 „Regionalna infrastruktura edukacyjna”. 
W czerwcu 2004 r. Papieska Akademia Teologiczna złożyła wniosek 
o nazwie „Budowa Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej 
w Krakowie”. Celem tego projektu była poprawa warunków i jakości 
kształcenia oraz dostępu do wiedzy pracowników i studentów PAT 
i innych uczelni krakowskich. Całkowitą wartość projektu oceniono 
na ok. 40,2 mln zł, zaś wydatków kwalifikowanych na 38,4 mln zł., 
zaś dofinansowanie ze środków unijnych na 28,8 mln zł. Wniosek 
Akademii został odrzucony w końcu 2004 r. ze względów formal-
nych, ponieważ zgodnie uwczesnymi zasadami, jako wkład własny 
nie wystarczały deklarowane środki własne uczelni, lecz miały to 
być środki publiczne (państwowe lub samorządowe). Natomiast 
zgodnie z ustawą PAT nie mógł otrzymywać środków publicznych 
na inwestycje. 

Doświadczenia zdobyte w trakcie przygotowywania tego wniosku 
zostały wykorzystane przy staraniach się o dofinansowanie budowy 
biblioteki w kolejnych latach.  
W połowie roku 2006 został zgłoszony pierwszy wniosek (wniosek) 
o dofinansowanie dokończenia budowy Biblioteki PAT z prośbą 
o umieszczenie go na liście projektów regionalnych w ramach Mało-
polskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
(MRPO 2007-2013). Oszacowano, że na dokończenie budowy bi-
blioteki PAT potrzeba ogółem ok. 32 mln zł (czyli ok. 8 mln euro) 
i wnioskowano o dofinansowanie na poziomie 85 % kosztów kwali-
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fikowanych, czyli o ok. 27,2 mln zł (a więc ok. 6,8 mln euro), zaś 
wkład własny Akademii ok. 4,8 mln zł (2,4 mln euro). Po rozpatrze-
niu otrzymanych wniosków z innych małopolskich uczelni wyż-
szych, Zarząd Województwa Małopolskiego na początku 2007 r. 
umieścił wniosek PAT o nazwie „Budowa Biblioteki Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Krakowie – dokończenie” na Indykatyw-
nej Liście Projektów Kluczowych MRPO 2007-2013 w ramach prio-
rytetu 1 „Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy”, 
działania 1.1 „Poprawa jakości usług edukacyjnych”, w schemacie 
A „Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego”. 
Po przygotowaniu i zatwierdzeniu zasad, procedur i instrukcji 
uszczegółowiających MRPO 2007-2013: 

− została podpisana „Umowa dotycząca przygotowania indywidu-
alnego projektu kluczowego”, tzw. preumowa, pomiędzy Zarzą-
dem Województwa Małopolskiego i PAT w Krakowie, w dniu 14 
lutego 2008 r., na szacunkową kwotę 31 769 100 zł (w tym 
500 000 zł wydatków niekwalifikowanych), z dofinansowaniem 
na poziomie 78,54 % wydatków kwalifikowanych, czyli 
24 558 200 zł. 

− po zatwierdzeniu w lipcu 2008 r. ostatecznych zasad przygotowa-
nia pełnych wniosków o dofinansowanie projektów kluczowych, 
został 25 września 2008 r. przesłany do Departamentu Funduszy 
Europejskich Urzędu Marszałkowskiego WM wniosek wraz 
z pełną dokumentacją i załącznikami. Całkowity koszt projektu 
wynosił 33 705 667 zł, wydatki kwalifikowane 32 574 427 zł, zaś 
dofinansowanie 22 776 040 zł, (czyli ok. 69,9 % wydatków kwali-
fikowanych), zaś wkład własny PAT 9 798 387 zł. 

− została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach 
osi priorytetowej 1 MRPO na lata 2007-2013 pomiędzy Zarządem 
WM i PAT jako Beneficjentem w dniu 30 grudnia 2008 r. na 
kwotę zgłoszoną we wniosku, z nieznacznym procentowym 
wzrostem dofinansowania kosztów kwalifikowanych do wysoko-
ści 70,53 %.3 

                                                 
3 Ostatecznie po perturbacjach kursu euro w stosunku do złotówki Zarząd WM 
podjął uchwały o zwiększeniu dofinansowania wydatków kwalifikowanych projektu 
PAT, najpierw w lutym 2009 do wysokości 76,04 %, a później w kwietniu 2009 r. 
do 85 %. 
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Z nabytych doświadczeń przygotowania wniosków o dofinansowanie 
z funduszy unijnych wynika, że: 

− należy gromadzić i możliwie dokładnie zapoznawać się z do-
kumentami określającymi zakres, zasady przyznawania, proce-
dury, instrukcje, zasady oceny oraz zasady rozliczania środków 
z funduszy, o które mamy zamiar się starać, a także na bieżąco 
śledzić zmiany dokonywane w tych dokumentach. W począt-
kowych okresach istnienia tych funduszy lub okresów ich pro-
gramowania jest ich dosyć dużo; 

− dokładnie sprawdzać, czy możemy jako Beneficjent występo-
wać o dofinansowanie, czyli czy zostaliśmy wymienieni w ja-
kiejś kategorii Beneficjentów; 

− sprawdzić, czy dofinansowanie, o które występujemy jako Be-
neficjent, nie zostanie potraktowane jako pomoc publiczna (czy 
nie wpisuje się w schemat pomocy publicznej). Jeżeli dofinan-
sowanie zostanie uznane za pomoc publiczną, wówczas rady-
kalnie zmieniają się zasady wysokości dofinansowania; 

− dobrze przygotować studium wykonalności (biznes plan), który 
zawiera przedstawienie zamierzeń, celów i zakresu wniosku, 
montaż finansowy, opisane w sposób o wiele bardzie szczegó-
łowy niż w samym wniosku. Zapisy w studium wykonalności 
muszą być maksymalnie zbieżne z zapisami z wniosku. Do 
przygotowania studium wykonalności są przygotowywane 
przez Instytucję Zarządzającą instrukcje ich zawartości i opra-
cowania. Celowym wydaje się rozważenie zlecenia opracowa-
nia studium wykonalności doświadczonym osobom lub insty-
tucjom; 

− maksymalnie realnie określić fundusze potrzebne na zrealizo-
wanie projektu, sprawdzić, jakie wydatki mogą być zaliczone 
do wydatków kwalifikowanych do dofinansowania i zapewnić 
sobie niezbędny wkład własny; 

− przygotować harmonogram realizacji projektu oraz wydatków, 
uwzględniając przy większych projektach konieczność prze-
prowadzania postępowań przetargowych, które z reguły się 
przeciągają; 

− w końcu przygotować wniosek z niezbędnymi załącznikami 
złożyć go na rozpisany konkurs. Przygotowanie wniosku czę-
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sto wspomagane jest przez specjalne oprogramowanie kompu-
terowe. 

Brak nam doświadczeń z rozliczaniem otrzymanych środków, ale 
również ono jest obwarowane wieloma wymogami formalnymi. 
 
6. Zakończenie 

W zakończeniu należy stwierdzić, że pozyskiwanie dodatkowych 
funduszy na działalność biblioteki, z jednej strony pozwala na roz-
wój nowych form usług świadczonych czytelnikom, czy po prostu 
unowocześnienie biblioteki, zaś z drugiej strony wymaga od biblio-
tekarzy zmiany sposobu myślenia o finansach biblioteki i zdobywa-
nia nowej wiedzy o sposobach poszukiwania informacji o różnych 
funduszach. Powinno także nauczyć nas cierpliwości i ciągłego po-
nawiania starań i składania coraz lepiej przygotowanych wniosków, 
mimo bardzo prawdopodobnych, początkowych niepowodzeń. 

Więcej informacji o Bibliotece PAT i jej działalności można zna-
leźć na stronach internetowych pod adresem www.pat.krakow.pl 
[obecnie: www.upjp2.pl], zaś pytania pocztą elektroniczną można 
kierować na adres: biblioteka@pat.krakow.pl4. 
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