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wanie zasobów komputerowych, zakupiono program Document 
Express, w tym zastosowanie DjVu, dzięki któremu pliki publikacji 
zajmują zdecydowanie mniej miejsca niż dotychczasowe zamiesz-
czane pliki PDF. Dodatkowo zainwestowano w  program ABBYY 
FineReader 11, które jest obecnie najlepszym oprogramowaniem 
OCR, stosowanym w celu przekształcenia tekstu na postać edyto-
walną. Zwiększono także dotychczasową jakość plików: z  300 dpi 
na 400 dpi, co było również związane z wymogami przystąpienia do 
Europeany. Publikacje już umieszczone w  dLibrze zastąpiono no-
wymi, o wyższej jakości i mniejszym rozmiarze plików. Biblioteka 
Diecezjalna podpisała 19 listopada 2012 roku umowę Data Exchan-
ge Agreement (DEA) o przekazywaniu metadanych do Europeany 
z pomocą Federacji Bibliotek Cyfrowych, która to jest agregatorem 
metadanych na skalę krajową. Biblioteka systematycznie wnioskuje 
o granty dofi nansowujące swoją działalność. Od ubiegłego roku – 
w  wyniku pozyskania kolejnych środków fi nansowych z  Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a co za tym idzie, nawią-
zania współpracy z biblioteką cyfrową Europeana – należy spełniać 
wyznaczone kryteria uzupełniania metadanych publikowanych 
pozycji książkowych w bibliotece cyfrowej. Metadane dostarczane 
do tego portalu są teraz zgodne ze schematem Europeana Semantic 
Elements. Podpisując umowę, biblioteka zobowiązała się dokładać 
wszelkich starań, by przekazywać do Europeany metadane dotyczą-
ce praw własności intelektualnej do treści jako posiadająca właśnie 
taki status (teraz każda nowa publikacja jest wpisywana jako dome-
na publiczna).

W  ciągu roku w  Cyfrowej Bibliotece Diecezjalnej zwiększono 
o ponad 150 proc. liczbę publikacji. W chwili obecnej (luty 2013) 
znajduje się w  niej 320 publikacji. Dotychczasowe kolekcje: dzie-
dzictwo kulturowe (w tym: rękopisy, inkunabuły, starodruki, zbiory 
kartografi czne), książki, materiały regionalne oraz prace naukowe 
powiększono o  nowe kolekcje: „Katechizmy w  Bibliotece Diece-
zjalnej” oraz jeszcze nieopracowaną i  w  całości kolekcję „Katalogi 
i inwentarze”. W tej kolekcji zostanie umieszczony kartkowy katalog 
czasopism oraz zbiorów specjalnych: inkunabułów i  starodruków 
znajdujących się w bibliotece (około 20 tys. starodruków i 400 in-
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kunabułów), by ułatwić czytelnikom korzystanie z naszych zbiorów. 
Katalog kartkowy będzie wprowadzany systematycznie w  formie 
zeskanowanych kart. Układ kart w  katalogu internetowym będzie 
odpowiadać podziałowi stosowanemu w wersji tradycyjnej katalogu 
alfabetycznego. Rolę katalogu druków nowych spełnia katalog inter-
netowy, który jest systematycznie i na bieżąco uzupełniany, tak więc 
nie będzie on umieszczony w kolekcji katalogu kartkowego w Inter-
necie.

Kolejnym wyzwaniem jest stworzenie nowej kolekcji w niedale-
kiej przyszłości: „Superekslibrisy w Bibliotece Diecezjalnej”. Kolek-
cja ta będzie się składała z blisko dziewięćdziesięciu starych druków 
opatrzonych znakami własnościowymi w postaci superekslibrisów. 
Środki na to przedsięwzięcie zostały pozyskane z Ministerstwa Kul-
tury i  Dziedzictwa Narodowego w  ramach priorytetu „Ochrona 
i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego” – druki te przed digitalizacją 
zostaną poddane konserwacji zachowawczej w ramach tego samego 
wniosku.

Każda nowa publikacja w CBD jest udostępniana w formie lin-
ku w społecznościowym serwisie Facebook2, by zaciekawić naszych 
czytelników i  zachęcić ich do zapoznawania się z  cyfrową wersją 
książki. Dzięki temu informujemy na bieżąco naszych czytelników 
o aktualnościach nie tylko w samej bibliotece, ale i w jej wersji cy-
frowej.

CBD skupia się przede wszystkim na digitalizacji i udostępnia-
niu starych druków, które stanowią 52 proc. wszystkich publikacji. 
Celem digitalizacji tych bezcennych woluminów jest przede wszyst-
kim ich ochrona przed narażeniem na zniszczenie oraz zapoznanie 
z nimi szerszego grona czytelników. Dzięki temu każda zaintereso-
wana osoba pasjonująca się tymi drukami ma do nich dostęp.

Z  okazji trwającego Roku Wiary, ogłoszonego w  październiku 
2012 roku przez papieża Benedykta XVI, w Cyfrowej Bibliotece po-
wstała kolekcja „Katechizmy”, aby zaprosić do ponownego odkrycia 
podstawowych treści wiary, które znajdują się w  Katechizmie Ko-

2 http://www.facebook .com/pages/Biblioteka-Diecezjalna-w-Sandomierzu

/367081763307886?ref=hl, 26.02.2013.
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ścioła Katolickiego3. W  Bibliotece Diecezjalnej znajduje się około 
500 wydań katechizmów: większość to wydania współczesne, jednak 
skupiono się na starodrukach i wczesnych wydaniach z XX wieku: 
od 1552 do 1932 roku. Katechizmy zawsze budowały podstawy wia-
ry dla jej umocnienia we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich.

Kolekcja „Katechizmy” jest systematycznie powiększana i aktual-
nie składa się z siedemnastu pozycji. Część z katechizmów umiesz-
czonych w  CBD została wcześniej poddana konserwacji zacho-
wawczej przy dofi nansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet 
1: „Ochrona zabytków. Sandomierz, Biblioteka Diecezjalna – inku-
nabuły i starodruki (XV-XVIII w.). Prace ratownicze polegające na 
dezynsekcji, odkażaniu, czyszczeniu i zabezpieczeniu 17 inkunabu-
łów i 502 starodruków”. Zdigitalizowane wydania katechizmów na-
leżą do najczęściej przeglądanych publikacji w sandomierskiej CBD. 
Mimo że katechizmy ukazujące się na terenie Rzeczypospolitej 
w XVI i na początku XVII wieku to przede wszystkim wydawnictwa 
polskie, do kolekcji „Katechizmy” wybrano również inne wydania 

3 Żyć Rokiem Wiary. Program duszpasterski, pod red. K. Guzowskiego, Częstochowa 

2012, s. 12.

Źródło: http://bc.bdsandomierz.pl/dlibra/pubstats.

Wykres 1. Zestawienie według liczby udostępnianych publikacji
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europejskie. Część katechizmów w CBD pochodzi z ofi cyn zagra-
nicznych, takich jak: Kolonia, Wenecja, Antwerpia, Rzym, Awinion. 
Niektóre z woluminów posiadają unikatowe cechy: zawierają liczne 
glosy, dedykacje oraz noty własnościowe: jest wśród nich supereks-
libris Floriana Liptowskiego na tylnej okładzinie katechizmu, eks-
libris Kuszewskiego oraz noty proweniencyjne K. Turczynowicza, 
ks. Teodora Pajączkowskiego, Zakonu Braci Mniejszych w  Smar-
dzewicach. Wśród zdigitalizowanych katechizmów znajduje się 
wiele wartościowych wydań, np. Katechizm rzymski z przedmową 
prymasa Stanisława Karnkowskiego wydany w 1603 roku. Prymas 
Karnkowski zmienił nieco oryginał katechizmu pod względem for-
my, ujmując całość w  pytaniach. Treść jest podzielona na cztery 
części, a  katechizm miał służyć duchowieństwu parafi alnemu po-
czątku XVII wieku jako podręcznik teologii pastoralnej4. Powstanie 
Katechizmu rzymskiego (oryginalny tytuł to Catechismus ex decreto 
Concilii Tridentini) jest związane z uchwałami soboru trydenckie-
go. W CBD znajduje się również przemyska edycja tego katechizmu 
z 1763 roku, przeznaczona dla proboszczów i nakazana jako obo-
wiązujący podręcznik do nauki katechizmu. W CBD oglądać można 
jedną z pierwszych łacińskich edycji katechizmów: wydanie z 1574 

4 J.Z. Słowiński, Katechizmy katolickie w języku polskim od XVI do XVIII wieku, Lublin 

2005, s. 98-100.
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roku z  Antwerpii. Kolejną publikacją w  sandomierskiej CBD jest 
Katechizm historyczny francuskiego księdza Clauda Fleury’ego. Jed-
nym z najmłodszych katechizmów w CBD jest Katechizm Trzeciego 
Zakonu świeckiego z 1908 roku oraz Katechizm katolicki dla dzieci 
i dzieje biblijne z 1912 roku księdza Walentego Gadowskiego.

Na terenie Biblioteki Diecezjalnej powstała również stała wysta-
wa dotycząca katechizmów Kościoła katolickiego znajdujących się 
w CBD. Wystawa jest dostępna dla wszystkich czytelników biblio-
teki oraz odwiedzających mury seminarium duchownego w Sando-
mierzu. Umieszczono w niej zarówno reprodukcje katechizmów, jak 
i wydania w wersji oryginalnej, które zostały podzielone tematycz-
nie, a wśród nich: katechizmy dla najmłodszych (sześć wydań), ka-
techizm włoskiego kardynała Pietro Gasparriego (cztery wydania), 
katechizm w obrazkach oraz inne wydania katechizmów.

W  Cyfrowej Bibliotece Diecezjalnej zamieszczane są nie tylko 
publikacje w  formie książkowej, ale tworzy się również kolekcje 
w formie wystaw cyfrowych. W roku 2012 powstały dwie takie ko-
lekcje: „Superekslibrisy Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu” oraz 
„Kartki wielkanocne w Bibliotece Diecezjalnej”.
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Jednym z  głównych założeń biblioteki jest ciągły rozwój i  do-
skonalenie kwalifi kacji swoich pracowników, również w sferze do-
skonalszego udostępniania woluminów w cyfrowym świecie. Z ra-
cji niewielkiego budżetu biblioteka stara się korzystać z  różnego 
rodzaju inicjatyw, które mogą wiele nauczyć personel, a  z  drugiej 
strony nie nadwyrężają budżetu biblioteki. Jedną z takich inicjatyw 
był udział pracowników biblioteki w maju 2012 roku w konferencji 
w Kielcach na temat projektu Polska Cyfrowa Równych Szans, który 
ma na celu wspieranie działań na rzecz podnoszenia kompetencji 
komputerowych dorosłych Polaków z pokolenia 50+ w ich lokalnym 
środowisku. Ideą organizatorów tego projektu jest utworzenie sieci 
wolontariatu Latarników Polski Cyfrowej. By doskonalić swoje kom-
petencje zawodowe dotyczące cyfryzacji, dyrektor biblioteki wraz 
z pracownikami wzięli także niedawno udział w międzynarodowej 
konferencji naukowej Biblioteka cyfrowa dziś a wyzwania jutra (24-
-25 stycznia 2013 roku). Konferencja, która odbyła się w Bibliotece 
Jagiellońskiej w Krakowie, ogniskowała się wokół trzech głównych 
tematów: obiekty oryginalne, obiekty cyfrowe i metadane; pozwo-
liła na wymianę doświadczeń między bibliotekami i repozytoriami 
cyfrowymi w kraju i w Europie. Nakreśliła również wyzwania, jakie 
przyszłość stawia przed bibliotekami cyfrowymi5. Zespół biblioteki 
dzięki tej konferencji uzyskał wiele cennych informacji i wskazówek, 
które ułatwią zamieszczanie cyfrowej wersji woluminów.

Oprócz powiększania wspomnianych już wyżej kolekcji katechi-
zmów oraz katalogów kartkowych biblioteka planuje też stopnio-
we tworzenie innych kolekcji, które będą urozmaiceniem pośród 
innych publikacji cyfrowych oraz ułatwią czytelnikowi dotarcie do 
interesujących go informacji. W dalszym ciągu największą część bi-
blioteki cyfrowej stanowić będą starodruki, by móc służyć nie tylko 
naukowcom oraz studentom, ale także pasjonatom historii. Mimo 
naszych starań istnieje jeszcze wiele zagadnień, które należy udo-
skonalić. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i zwiększanie swoich 
możliwości, a także na współpracę z innymi bibliotekami.

5 Bezpiecznie i  kompleksowo w  Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej, http://jbc.bj.uj.edu.pl/

dlibra?action=ChangeLanguageAction&language=pl, 02.03.2013.
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RATOWANIE ZABYTKOWEGO KSIĘGOZBIORU

BIBLIOTEKI DIECEZJALNEJ W SANDOMIERZU

Zbiory sandomierskiej biblioteki ze względu na swój zły stan wy-
magają podjęcia natychmiastowych prac ratowniczych mających 
na celu zabezpieczenie księgozbioru. Niestety ograniczony budżet 
przeznaczony na funkcjonowanie biblioteki nie daje możliwości sa-
modzielnego opłacenia kosztownych prac, w związku z tym każdego 
roku biblioteka stara się o dofi nansowanie ze środków publicznych. 
Najcenniejsza część zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu 
fi guruje w rejestrze zabytków ruchomych województwa świętokrzy-
skiego, co dało podstawę do ubiegania się o dofi nansowanie zadania 
w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. W  2011 roku stworzono wniosek: „Sandomierz, Biblioteka 
Diecezjalna – inkunabuły i starodruki (XV-XVIII w.): prace ratow-
nicze polegające na dezynsekcji, odkażaniu, czyszczeniu i zabezpie-
czeniu 17 inkunabułów i 502 starodruków” i zgłoszono w pierwszym 
naborze do programu „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet 1: „Ochro-
na zabytków”.

Wniosek obejmował obiekty z listy zabytków ruchomych z wyłą-
czeniem rękopisów oraz obiektów poddanych konserwacji w ubie-
głych latach. Przygotowanie wniosku polegało na wyborze obiektów 
do zadania oraz zleceniu przygotowania opinii konserwatorskiej 

1 Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu.
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precyzującej zakres niezbędnych prac oraz wycenę. Zróżnicowanie 
księgozbioru było znaczne: oprawy skórzane, pergaminowe i w nie-
wielu przypadkach tekturowe, formaty począwszy od in folio do 16°, 
natomiast objętość książek – od kilkudziesięciu stron do obszernych 
tomów obejmujących ponad 1000 stron. Wiele ksiąg to wydania 
wielotomowe lub klocki introligatorskie zawierające od dwóch do 
ponad dwudziestu pozycji.

Fot. 1. Zanieczyszczenia i zniszczenia mechaniczne powstałe wskutek 

niewłaściwego przechowywania

Oprócz zainfekowania książki nosiły ślady licznych zniszczeń 
mechanicznych (rozdarcia kart i  opraw, uszkodzenie struktu-
ry bloku), zaplamień i  przebarwień, śladów korozji metalowych 
klamerek i  guzów oraz zniszczeń spowodowanych niewłaściwą 
konserwacją. Oględziny przeprowadzono we wrześniu 2011 roku 
w magazynie starych druków. Stwierdzono, że wartości parame-
trów określających warunki klimatyczne w  magazynie znacznie 
odbiegają od zalecanych norm. Wilgotność względna powietrza 
wahała się od 60 do 80 proc., temperatura zaś wynosiła około 
25°C, w przypadku konieczności prowadzenia prac w magazynie 


