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Biblioteki publiczne w  Polsce funkcjonują zgodnie z  ustawą 
o bibliotekach uchwaloną 9 kwietnia 1968 roku2. „Ustawa wytycza 
nowe zasady polityki bibliotecznej – obowiązek współpracy biblio-
tek ogólnokrajowej sieci w zakresie gromadzenia, przechowywania 
i  udostępniania zbiorów, sporządzania i  rozpowszechniania infor-
macji bibliografi cznych i dokumentacyjnych, działalności naukowo-
-badawczej oraz doskonalenia zawodowego kadr”3. Omawiany akt 
prawny znakomicie uzasadniał tworzenie bądź wzmacnianie już ist-
niejących działów informacji. Również w Wojewódzkiej Bibliotece 
Publicznej im. Witolda Gombrowicza w  Kielcach (WBP) funkcjo-
nuje taka jednostka. Można dowiedzieć się o  niej z  informatorów 
wydawanych drukiem4. Nosiła wówczas nazwę: Dział Informacyjno-

1 Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach.
2 Źródło pełnego tekstu ustawy: Dz.U. z 1968 roku, nr 12, poz. 63.
3 Encyklopedia wiedzy o książce, pod red. A. Birkenmajera, B. Kocowskiego, J. Trzyna-

dlowskiego, Wrocław 1971, k. 1925.
4 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach – informator, pod red. M. Kałdowskiej, 

Kielce 1984 i 1989; M. Śmietanka, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach – informator, 
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-Bibliografi czny. Obecnie jest to Dział Informacji i Bibliografi i Re-
gionalnej, w którego skład wchodzi Informatorium i Ośrodek Infor-
macji Europejskiej5.

W formalnym opracowaniu księgozbioru biblioteka posługuje 
się Uniwersalną Klasyfi kacją Dziesiętną (UKD). Jest ona opraco-
wywana przez Międzynarodowy Instytut Bibliografi czny (Institut 
International de Bibliographie) w Brukseli6. Klasyfi kacja ta podlega 
stałym modyfi kacjom w zależności od potrzeb związanych z rozwo-
jem poszczególnych dziedzin nauki. Zmiany te można śledzić w od-
powiedniej zakładce na stronie Biblioteki Narodowej w  Warsza-
wie7. W Informatorium Działu Informacji i Bibliografi i Regionalnej 
książki uporządkowane są zgodnie z tablicami UKD. Ze względu na 
specyfi kę działu zostały wydzielone bibliografi e, które stoją na osob-
nych półkach w odrębnym ciągu. Tu jednak również zastosowano 
podział według UKD. Interesujący nas dział drugi: religia i teologia, 
występuje więc w dwóch miejscach: w ciągu głównym księgozbio-
ru i w ciągu bibliografi i. Razem jest to pięćdziesiąt pięć woluminów 
obejmujących czterdzieści osiem tytułów – część z nich to wydaw-
nictwa wielotomowe. Ponieważ nie wszystkie pozycje wielotomowe 
są kompletne, analizie poddano książki, posługując się liczbą wo-
luminów. W księgozbiorze działu, oczywiście prócz bibliografi i, 
znajdują się głównie informatory i opracowania monografi czne. Dla 
prostoty będą one nazywane po prostu opracowaniami. 

W Informatorium znajduje się trzydzieści dziewięć opracowań (co 
stanowi 70,9 proc. działu drugiego) i szesnaście bibliografi i (29,1 proc.). 
Jeśli chodzi o zawartość treściową, można je podzielić na trzy grupy: 
ogólne dotyczące religii – jedenaście (20 proc. całości), opisujące reli-
gie chrześcijańskie – trzydzieści cztery (61,8 proc.), oraz opracowania 
na temat mitologii – dziesięć (18,2 proc.). Wśród tych ostatnich dwie 
książki są opracowaniami ogólnymi, trzy dotyczą mitologii greckiej 
i rzymskiej, pozostałe zaś są poświęcone każda konkretnej mitologii: 
celtyckiej, greckiej, mezopotamskiej, rzymskiej i wikingów.

Kielce 1994; M. Śmietanka, L. Zielińska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach – in-

formator, Kielce 1997.
5 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, http://www.

wbp.kielce.pl/kontakt, 21.03.2014.
6 Encyklopedia wiedzy o książce, dz. cyt., k. 1165.
7 Kartoteka wzorcowa Uniwersalnej Klasyfi kacji Dziesiętnej (UKD), http://mak.bn.org.pl/

cgi-bin/makwww.exe?BM=50, 21.03.2014.
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Po sprawdzeniu poszczególnych tytułów w  katalogach Biblioteki 
Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach (BWSD)8 stwierdzo-
no, że w jej zbiorach nie ma siedemnastu tytułów konkretnych wydań 
książek znajdujących się w księgozbiorze Informatorium Wojewódz-
kiej Biblioteki Publicznej, co stanowi 31 proc. Różnie jednak kształtują 
się te liczby w wymienionych wcześniej grupach. W książkach doty-
czących ogólnie religii jest ich pięć (brak 47 proc.), traktujących o reli-
giach chrześcijańskich – sześć (to tylko 17,6 proc.), również opracowań 
o mitologii – sześć (ale to już stanowi 60 proc.). Brano tu jednak pod 
uwagę konkretne wydania znajdujące się w zbiorach Informatorium 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, nie uwzględniając innych edycji. 
Poza tym niektóre tytuły znajdujące się na półkach w Informatorium 
można odnaleźć w innych agendach WPB (w tym również inne wyda-
nia). Istniejącą sytuację przedstawia poniższa tabela9.

Tab. 1. Książki znajdujące się w Informatorium i innych agendach 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach i ich odpowiedniki w Bibliotece 

Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach

Opis bibliografi czny książki

WBP BWSD

1 Atlas biblijny, Warszawa 1990 1 1 – 3 –

2 Baranowski Henryk, Ostra Brama, Toruń 1991 1 – – – –

3 Bellinger Gerhard J., Leksykon mitologii, 

Warszawa 2003

1 2 – – –

4 Bibliografi a historii Kościoła katolickiego 

w Polsce za lata 1944-1970, cz. 1, Warszawa 

1977

1 – – 2 –

5 Bibliografi a historii Kościoła katolickiego 

w Polsce za lata 1944-1970, cz. 2, Warszawa 

1977

1 – – 2 –

6 Bibliografi a historii Kościoła katolickiego 

w Polsce za lata 1944-1970, cz. 3, Warszawa 

1977

1 – – 2 –

8 Katalog komputerowy: Katalog Biblioteki WSD w Kielcach, http://baza.wsd.kielce.pl/cgi-

-bin/makwww.exe?BM=01, 21.03.2014; oraz przejrzany tego samego dnia katalog kartkowy.
9 Stan na 21.03.2014.
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Opis bibliografi czny książki

WBP BWSD

7 Bibliografi a historii Kościoła katolickiego 

w Polsce za lata 1971-1972, Warszawa 1977

1 – – 1 –

8 Bibliografi a historii Kościoła katolickiego 

w Polsce za lata 1973-1974, Warszawa 1978

1 – – 1 –

9 Black Jeremy, Słownik mitologii 

Mezopotamii, Katowice 2006

1 1 – – –

10 Bocian Martin, Leksykon postaci biblijnych, 

Kraków 1998

1 2 – 1 2

11 Botheroyd Sylwia, Słownik mitologii 

celtyckiej, Katowice 2006

1 1 – – –

12 Brownrigg Ronald, Wszystkie postacie 

Nowego Testamentu, Warszawa 2003

1 2 – – –

13 Calvocoressi Peter, Kto jest kim w Biblii, 

Łódź 1992

1 1 – – –

14 Czerniatowicz Janina, Recepcja antyku 

chrześcijańskiego w Polsce, Lublin 1983

1 – – 1 –

15 Eliade Mircea, Historia wierzeń i idei 

religijnych, t. 1, Warszawa 1988

1 4 – 3 1

16 Eliade Mircea, Historia wierzeń i idei 

religijnych, t. 2, Warszawa 1994

1 4 – – 2

17 Encyklopedia Biblii, Warszawa 1997 1 1 – 1 –

18 Fisher-Wollpert Rudolf, Leksykon papieży, 

Kraków 1990

1 1 – 1 1

19 Grant Michael, Kto jest kim w mitologii, 

Poznań 2000

1 2 – – –

20 Gręś Stanisław, Polska bibliografi a 

mariologiczna, Niepokalanów 2004

1 – – 1 –

21 Grimal Pierre, Słownik mitologii greckiej 

i rzymskiej, Wrocław 1987

1 2 2 1 1

22 Jaczynowska Maria, Religie świata 

rzymskiego, Warszawa 1987

1 3 – – 1

23 Kaczmarczyk Kazimierz, Katalog archiwum 

Opactwa Cystersów w Mogile, Kraków 1919

1 – – – –

24 Karczewski Sebastian, Jan Paweł II, Radom 

2005

1 1 – 1 –

25 Karol Wojtyła – Jan Paweł II, oprac. Anna 

Andrzejewska, Leszno 1991

1 – – 1 –
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Opis bibliografi czny książki

WBP BWSD

26 Kempiński Andrzej M., Ilustrowany leksykon 

mitologii wikingów, Poznań 2003

1 2 – – –

27 Kozłowski Jan, Atlas wyznań w Polsce, 

Kraków 1989

1 1 – – –

28 Kronika chrześcijaństwa, Warszawa 1998 1 2 – 1 –

29 Kultura biblijna, Warszawa 1997 1 1 – 1 –

30 Leksykon Kościoła katolickiego w Polsce, 

Warszawa 2003

1 2 – 1 –

31 Leksykon religii od A do Z, Warszawa 1994 1 1 – – –

32 Margul Tadeusz, Międzynarodowa 

bibliografi a religioznawstwa porównawczego 

w układzie działowym, Kraków 1984

1 – – – –

33 Mather George A., Słownik sekt, nowych 

ruchów religijnych i okultyzmu, Warszawa 2006

1 1 – 1 –

34 McBrien Richard P., Leksykon papieży, 

Warszawa 2003

1 1 – 1 –

35 McDowell Josh, Przewodnik apologetyczny, 

Warszawa 2002

1 3 – 1 –

36 Od Mojżesza do Mahometa, Warszawa 1987 1 1 1 – 1

37 Polska bibljografj a biblijna, Kraków 1932 1 – – 1 –

38 Rahner Karl, Mały słownik teologiczny, 

Warszawa 1987

1 3 1 7 1

39 Religie, Kościoły, wyznania, Warszawa 2002 1 2 – – –

40 Religie świata, Warszawa 1994 1 5 – – –

41 Schauber Vera, Ilustrowany leksykon 

świętych, Kielce 2002

1 1 – 2 1

42 Schmidt Jöel, Słownik mitologii greckiej 

i rzymskiej, Katowice 1992

1 1 2 – 1

43 Słownik encyklopedyczny chrześcijaństwa 

w Polsce, pod red. Zbigniewa Jakubowskiego, 

Częstochowa 1990

1 1 – – –

44 Spis bibliografi czny wydawnictw religijnych 

w Polsce w latach 1945-1955, pod red. 

Jerzego Turowicza, Warszawa 1956

1 – – 1 –

45 Szlaki pielgrzymkowe Europy, Kraków 2000 1 1 – 1 –

46 Vermes Geza, Kto był kim w czasach Jezusa, 

Warszawa 2006

1 2 – – –
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Opis bibliografi czny książki

WBP BWSD

47 Wielki atlas mitów i legend świata, pod red. 

Williama G. Doty’ego, Warszawa 2004

1 1 – – –

48 Wierusz-Kowalski Jan, Poczet papieży, 

Warszawa 1985

1 3 1 1 –

49 Z dawna Polski Tyś Królową, Szymanów 1990 1 – – – 35

50 Zarys dziejów religii, pod red. Józefa Kellera, 

Warszawa 1986

1 1 6 1 4

51 Zieliński Tadeusz, Starożytność bajeczna, 

Kraków 1988

1 2 – – 1

52 Zieliński Zygmunt, Bibliografi a katolickich 

czasopism religijnych w Polsce 1918-1944, 

Lublin 1981

1 – – 3 –

53 Zieliński Zygmunt, Papiestwo i papieże 

dwóch ostatnich wieków, Warszawa 1983

1 – – 6 6

54 Żmuda Ryszard, Bibliografi a produkcji 

wydawniczej zakonów w Polsce 1945-1995. 

Wydaw. zwarte, t. 1, cz. 1, Warszawa 2000

1 – – 1 –

55 Żmuda Ryszard, Bibliografi a produkcji 

wydawniczej zakonów w Polsce 1945-1995. 

Wydaw. zwarte, t. 1, cz. 2, Warszawa 2000

1 – – 1 1

Nad niektórymi tytułami wymienionymi w  tabeli 1 warto za-
trzymać się chwilę dłużej, gdyż suche liczby nie zawsze w sposób 
jasny ukazują stan istniejący. Kilka spraw wymaga więc szerszych 
wyjaśnień. W pozycjach 4-8 została wymieniona Bibliografi a Ko-
ścioła katolickiego w  Polsce. Są to tomy wydawnictwa ciągłego 
za lata 1944-1974, te bowiem tomy znajdują się w  księgozbiorze 
Informatorium WBP (i w  ogóle w  księgozbiorze tej placówki). 
W Bibliotece WSD można odnaleźć tomy kolejne za lata: 1975-
1977 (cz. 1-2); 1987-1979, 1980-1981 (cz. 1-2); oraz 1982-1984 
(cz. 1-3), a więc czytelnik poszukujący literatury na temat polskie-
go Kościoła katolickiego odnajdzie jej tu zdecydowanie więcej. 
Również szerzej reprezentowana jest w  tej bibliotece wymienio-
na jako pozycja 14 bibliografi a dotycząca recepcji antyku chrze-
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ścijańskiego w  Polsce10. W bibliotece wojewódzkiej znajduje się 
tylko część druga tomu pierwszego, natomiast w  seminaryjnej 
obydwie części tego tomu. Podobna sytuacja dotyczy bibliografi i 
biblijnej zamieszczonej jako pozycja 37 tabeli 111. W Informato-
rium obejmuje ona tylko lata 1900-1930, natomiast w  bibliote-
ce seminaryjnej można sięgnąć po dalszy ciąg za lata 1931-1965. 
Nie inaczej jest w  przypadku spisu bibliografi cznego polskich 
religijnych czasopism katolickich12. W obydwu analizowanych 
księgozbiorach można przeglądać bibliografi ę za lata 1918- 
-1944, ale w  BWSD znajduje się uzupełnienie za lata 1945-1989, 
czyli aż za czterdzieści pięć lat. W wielu więc przypadkach poszu-
kiwania bibliografi czne w konkretnych spisach z dziedziny religii 
i teologii warto uzupełnić, przeglądając zbiory seminaryjne.

Bardziej skomplikowana wydaje się sytuacja w przypadku dwóch 
opracowań wielotomowych. Pierwsza książka to Historia wierzeń 
i  idei religijnych autorstwa M. Eliadego (pozycja 15 i 16 w tabeli 1)13. 
Tom pierwszy (Od epoki kamiennej do mistrzów eleuzyńskich) i dru-
gi (Od Gautamy Buddy do początków chrześcijaństwa) tego tytułu 
można odnaleźć zarówno w Informatorium oraz innych agendach 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, jak i w bibliotece seminaryjnej. 
Inaczej ma się rzecz z tomem trzecim (Od Mahometa do wieku re-
form). Brak go w  Informatorium, natomiast prócz tego, że można 
się z nim zapoznać w BWSD, to jeden egzemplarz tego tomu znaj-
duje się w  zbiorach Wypożyczalni Ogólnej WPB. Jeszcze bardziej 
zawiła sytuacja panuje w przypadku dzieła Zygmunta Zielińskiego 
o papiestwie i papieżach (pozycja 53 w tabeli 1)14. W Informatorium 
znajduje się jeden egzemplarz w  wydaniu jednotomowym za lata 
1775-1978. Wypożyczalnia Ogólna WPB ma dwa egzemplarze wy-
dane trzy lata później w dwóch częściach: za lata 1775-1903 i 1903-
-1978. Biblioteka WSD ma kilka egzemplarzy wydania pierwszego, 
lecz także z roku 1999 w dwóch częściach i z 2007.

10 J. Czerniatowicz, C. Mazur, Recepcja antyku chrześcijańskiego w Polsce. Materiały bi-

bliografi czne, t. 1, cz. 1-2: XV-XVIII w., Lublin 1983.
11 Polska bibljografj a biblijna, Kraków 1932.
12 Z. Zieliński, Bibliografi a katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944, Lublin 1981.
13 M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, t. 1-3, Warszawa 1988-1995.
14 Z. Zieliński, Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków, Warszawa 1983 i wydania 

kolejne.
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Księgozbiór działu drugiego: religia i teologia, w Informatorium – jak 
już to wcześniej wspomniano – został przez autorkę niniejszego artykułu 
podzielony na trzy grupy: książki ogólnie dotyczące religii, opracowania 
na temat religii chrześcijańskich i książki o mitologii. Nie można jednak 
pomijać faktu, że obok religii chrześcijańskich funkcjonują we współcze-
snym świecie także inne religie i wyznania. Niektórzy autorzy dzielą je 
umownie według ich założycieli. Można się tu odwołać do tekstu Józefa 
Kellera, który wymienia ich pięciu: Mojżesza, Buddę, Konfucjusza, Jezu-
sa i Mahometa. „Mojżesz, Jezus i Mahomet są «twórcami» religii Bliskie-
go Wschodu, Budda i Konfucjusz zaś Indii i Chin. Właśnie Bliski i Daleki 
Wschód stanowił w historii teren wyjątkowo ważny dla kształtowania się 
wielkich religii. Buddyzm, chrześcijaństwo i islam – to religie uniwersal-
ne, mające miliony wyznawców w całym niemal świecie. Judaizm i kon-
fucjanizm zaś, jakkolwiek w założeniu swoim nie miały wykraczać poza 
granice jednego narodu, odgrywają do dziś pewną rolę w świecie”15. Kel-
ler wymienia pięć religii, inne źródła podają ich jednak więcej. W pozy-
cji Religie świata w spisie treści uwzględnione są (poza wymienionymi 
przez Kellera) również zoroastryzm, hinduizm, dżinizm, sikhizm i szin-
toizm16. Wikipedia dodaje jeszcze do tego spisu bahaizm – religię, która 
„powstała na gruncie islamu szyickiego, z elementami judaizmu i chrze-
ścijaństwa”17, a także zaratusztrianizm. Ponieważ w Informatorium WPB 
nie ma oddzielnych opracowań dotyczących religii niechrześcijańskich, 
sprawdzono, czy i jak są one reprezentowane w księgozbiorach omawia-
nych bibliotek18. Wyniki przedstawione zostały w tabeli 2.

Liczby przedstawione w  tabeli 2 wydają się rozłożone zgodnie 
z  oczekiwaniami. Jest rzeczą oczywistą, że w  obu analizowanych 
bibliotekach księgozbiór kompletowany jest zgodnie z  profi lem 
gromadzenia i zapotrzebowaniem użytkowników, w związku z tym 
opracowania z dziedziny religii reprezentowane są w BWSD znacz-
nie liczniej. Dotyczy to zwłaszcza religii chrześcijańskich, jako że 
pozycji na ten temat jest prawie trzykrotnie więcej niż w WPB. 

15 J. Keller, Założyciele wielkich religii, w: Od Mojżesza do Mahometa, pod red. tegoż, 

Warszawa 1987, s. 13.
16 Religie świata, pod red. P.B. Clarke’a, Warszawa 1994, s. 5.
17 Przegląd głównych religii świata, http://pl.wikipedia.org/wiki/Religie, 21.03.2014.
18 Wojewódzka Biblioteka Publiczna, http://webmak.wbp.kielce.pl/webmak/wyszukiwa-

nie.html?page=182&bookmark=10, 25.04.2014; Biblioteka Wyższego Seminarium Duchow-

nego, http://baza.wsd.kielce.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=01, 25.04.2014.
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Jak wykazano w  analizie porównawczej księgozbiorów Infor-
matorium WBP i  BWSD, duża część książek reprezentowana jest 
w  obydwu zbiorach, niektóre jednak występują tylko w  jednym 
z nich. Podobna sytuacja występuje z pewnością, jeśli idzie o księ-
gozbiory obydwu bibliotek. Może to się okazać korzystne dla czytel-
nika, który w różnych miejscach będzie mógł się zapoznać z bogac-
twem literatury religijnej19.

Na zakończenie należy podkreślić, że nie tylko książki są źródłem 
wiedzy i informacji. W BWSD znajdują się bogate zbiory czasopism 
religijnych. Trochę inaczej sprawa ta wygląda w Informatorium WBP. 
Poza zrębem głównym księgozbioru wydzielone są drobne zestawie-
nia bibliografi czne ustawione na półkach w układzie numerycznym. 
Tam również znajdują się wykazy literatury związanej z religią i teolo-
gią. Także w innych działach (poza działem drugim: religia i teologia) 
można poszukiwać problematyki religijnej. Dobrym przykładem jest 
tu pozycja Biblia a literatura polska20, bardzo często podawana użyt-
kownikom Informatorium (BWSD ma siedemnaście egzemplarzy tej 
książki i  jeden z 1988 roku). Dodatkowym źródłem wiedzy znajdu-
jącym się w  Informatorium są teczki, w  których kompletowane są 
dodatki do gazet i czasopism. Nie są to materiały inwentaryzowane, 
lecz łączy je jakiś wspólny temat i stanowią uzupełnienie księgozbio-

19 W Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego jest oddzielna czytelnia dla osób 

świeckich.
20 Biblia a literatura polska, wybór i oprac. K. Bukowski, Warszawa 1984.

Tab. 2. Opracowania o religiach świata

Religia WSD

(temat/okr.)

BWBP

(hasło)

judaizm 219 50

chrześcijaństwo 697 257

islam 127 93

zoroastryzm – –

zaratusztrianizm – –

hinduizm 48 12

dżinizm 1 –

buddyzm 59 50

sikhizm 2 –

szintoizm 1 –

bahaizm – –
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ru. W dziale drugim: religia i teologia, znajdują się cztery takie tecz-
ki gromadzące materiały będące dodatkami do „Gazety Wyborczej” 
z  różnych okresów: Nasz papież – kronika pontyfi katu w  27 zeszy-
tach, Nasz święty Jan Paweł II (trzydzieści jeden zeszytów i kilka ko-
lorowych portretów z różnych źródeł), Pielgrzymki do miejsc świętych 
(piętnaście zeszytów, co stanowi komplet) oraz Tajemnice chrześci-
jaństwa – cuda, objawienia, proroctwa (dziesięć zeszytów).

Księgozbiór z  dziedziny religii w  Informatorium Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach jest wy-
starczający na potrzeby świeckich czytelników, a  czasem korzystają 
zeń też i alumni. Jeśli ktoś pragnie zdobyć głębszą wiedzę, może się za-
poznać z książkami znajdującymi się w wypożyczalniach i czytelniach 
tej biblioteki, a jeśli i to go nie satysfakcjonuje, winien swą wiedzę po-
głębić w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach.

THE RELIGIOUS-THEOLOGICAL BOOKS IN THE WITOLD 
GOMBROWICZ PROVINCIAL PUBLIC LIBRARY IN KIELCE 
AND THE PRESENCE OF THIS LITERATURE IN THE LI-
BRARY OF MAJOR SEMINARY IN KIELCE. A COMPARA-
TIVE ANALYSIS
 

A comparative analysis of the religious-theological collections 
in two Kielce libraries: the Witold Gombrowicz Provincial Public 
Library and the Library of Major Seminary has been carried out. In 
the fi rst library, the books in „Religion. Th eology” section account 
for 48 titles in 55 volumes and comprise directories, monographs 
and bibliographies. As for their content we can distinguished gener-
al publications, books related to Christian religions and mythology. 
It was observed that in the collection of the Library of Major Semi-
nary there are nearly 70% of the same books but the serials and mul-
ti-volume works are more complete. Th e religious and theological 
publications in Provincial Public Library are suffi  cient for lay people, 
however, for those who would like to broaden the knowledge is ad-
visable to get acquainted with the literature of the seminary library.


