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 Na organizację biblioteki składa się szereg elementów konstruk-
cyjnych, z których powstaje struktura organizacyjna i ciąg zorgani-
zowanych działań. Należą do nich: personel, zbiory wraz z ich za-
wartością, użytkownicy, procesy i aparatura3. Według definicji 
podanej w „Encyklopedii współczesnego bibliotekarstwa polskiego”, 
organizacja biblioteki to jej struktura organizacyjna i metody realiza-
cji procesów w niej zachodzących4. Wśród czynników, które wpły-
wają na organizację biblioteki, wymienia się: różnorodność i złożo-
ność zadań bibliotecznych, wielkość i rodzaj biblioteki, personel, 
dyslokację biblioteki oraz wyposażenie i specjalizację biblioteki.  
 Wybrane elementy struktury organizacyjnej biblioteki zostały 
uwzględnione w pytaniach ankietowych skierowanych do bibliotek 
zrzeszonych w Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. Na potrzeby 
badań rozprowadzono 86 ankiet, z których wróciło 47 wypełnionych 
formularzy. Ankieta została rozesłana na przełomie 2006 i 2007 ro-

                                                 
1 Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. 
2 Artykuł przekazano do druku w materiałach pokonferencyjnych z XIII Walnego 
Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Katowice, 4-6.09.2007), 
które ukażą się w serii „Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach” pod tytułem „Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce. 
Historia i współczesność”. 
3 Wojciechowski, J. (1998). Organizacja i zarządzanie w bibliotekach. Kraków s. 86. 
4 Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego (1976). Wrocław s. 232-233. 
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ku, a zebrane odpowiedzi ankietowe (stan na 1.09.2007) stanowią 
podstawę analizy zawartej w niniejszym opracowaniu. 
 
Zbiory bibliotek 
 Pytania ankietowe dotyczyły przede wszystkim wielkości zbio-
rów, w tym zasobów druków zwartych (książek wydanych po 1800 
r.), ilości tytułów gromadzonych czasopism i liczby woluminów 
starych druków (książek wydanych do 1800 r.). Niektóre biblioteki 
podały także liczbę posiadanych rękopisów i inkunabułów.  
 Zbiory ankietowanych bibliotek liczą 3.070.092 woluminów dru-
ków zwartych wydanych po 1800 r. i 134.765 woluminów starych 
druków wydanych do 1800 roku5. Największe zasoby druków zwar-
tych wydanych po 1800 r. zgromadziła Biblioteka Papieskiej Aka-
demii Teologicznej w Krakowie. Dziesięć spośród ankietowanych 
bibliotek posiada zbiory wspomnianych wyżej druków w liczbie 100 
i więcej tysięcy woluminów. Należą do nich: 

a) Biblioteka Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie – 
270.000 wol.; 
b) Biblioteka Główna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego – 247.094 wol.;  
c) Biblioteka Papieskiego Wydziału Teologicznego i Metropoli-
talnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu – 
130.000 wol.; 
d) Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Redemptory-
stów w Tuchowie – 133.100 wol.; 
e) Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu – 
120.000 wol.; 
f) Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa 
Salezjańskiego w Lądzie – 120.000 wol.; 
g) Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
– 116.682 wol.; 
h) Biblioteka Studium OO Dominikanów w Krakowie – 110.000 
wol.; 
i) Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Pel-
plińskiej – 100.000 wol.; 

                                                 
5 Dwie spośród ankietowanych bibliotek nie podały liczby zgromadzonych druków 
zwartych wydanych po 1800 r. 
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j) Biblioteka Jasnogórska - 100.000 wol.  

 Biblioteki biorące udział w ankiecie udostępniają 46.199 tytułów 
czasopism, w tym 6.744 tytułów otrzymywanych drogą prenumeraty 
bieżącej. Najwięcej tytułów czasopism udostępnia Biblioteka Archi-
diecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, 
tj. 10.000 tytułów, natomiast najwięcej tytułów czasopism prenume-
rowanych na bieżąco gromadzi Biblioteka Główna Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 1.336 tytułów. 

Do bibliotek, które posiadają w swoich zbiorach rękopisy i inku-
nabuły należą: 

a) Biblioteka Główna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego (2 inkunabuły); 
b) Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Pel-
plińskiej (543 inkunabuły, 640 rękopisy); 
c) Biblioteka Metropolitalnego Seminarium Duchownego Archi-
diecezji Lubelskiej (253 inkunabuły, 600 rękopisów). 

 
Pracownicy bibliotek 
 Drugą grupę pytań ankietowych stanowiły pytania dotyczące 
ilości pracowników zatrudnionych w badanych bibliotekach. Z od-
powiedzi ankietowych wynika, że w 47 bibliotekach kościelnych 
różnego typu (biblioteki akademickie, biblioteki seminariów du-
chownych, biblioteki klasztorne, biblioteka parafialna i inne) pracuje 
328 osób, w tym 155 stałych wolontariuszy. Wśród nich największą 
grupę stanowią osoby pracujące w Centralnej Bibliotece Polsko-
Niemieckiej Caritas im. Josepha von Eichendorffa w Opolu - 90 
osób. Wśród wolontariuszy znajdują się także klerycy wyższych 
seminariów duchownych – 15 osób.  

 
Komputeryzacja bibliotek 
 W ankiecie zamieszczono także pytania dotyczące komputeryza-
cji bibliotek. Analiza odpowiedzi na pytania ankietowe wskazuje, że 
znakomita większość bibliotek wykorzystuje biblioteczny program 
komputerowy MAK (93,6% badanych bibliotek). Dwie biblioteki nie 
rozpoczęły komputeryzacji, trzy biblioteki używają równocześnie 
dwóch różnych systemów komputerowych (MAK i VTLS/Virtua, 
MAK i EXPERTUS, MAK i BIBLOS 4.7), a jedna z bibliotek ko-
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rzysta wyłącznie z programu komputerowego PATRON. Biblioteki, 
które wykorzystują system komputerowy MAK, wymieniły następu-
jące wersje tego programu: MAK 3.4 (jedna biblioteka), MAK 4.1 
(jedna biblioteka), MAK 4.3 (sześć bibliotek) i MAK 4.3a (dwie 
biblioteki).  
 Spośród ankietowanych bibliotek 30 potwierdziło korzystanie 
z modułu wypożyczalni komputerowej; 3 biblioteki - nie udzieliły 
żadnej odpowiedzi, 1 biblioteka – podała informację, że nie prowa-
dzi wypożyczalni i udostępnia zbiory na miejscu. 
 Respondenci udzielili także odpowiedzi na pytanie o sposób do-
stępu do Internetu oraz o jego dostępność dla różnych grup użytkow-
ników. Odpowiedzi były następujące: 40 bibliotek-użytkowników 
łączy się z Internetem poprzez stałe łącze, 2 – poprzez modem, 5 – 
nie ma dostępu do Internetu (co stanowi 10,6 % badanych bibliotek). 
W 10. bibliotekach dostęp do sieci Internet mają wyłącznie pracow-
nicy tych bibliotek. Są to: biblioteki wyższych seminariów duchow-
nych, biblioteki klasztorne, biblioteka instytutu teologicznego, 
w pozostałych 30 - zarówno pracownicy, jak i czytelnicy. W dwóch 
bibliotekach, ze względu na klauzurę, dostęp do Internetu mają wy-
łącznie osoby duchowne: alumni, profesorowie, zakonnicy i zakon-
nice innych konwentów, goście klasztorni. 
 Liczba udostępnianych stanowisk komputerowych w badanych 
bibliotekach wahała się od 0 do 29 – dla czytelników i od 0 do 35 – 
dla bibliotekarzy. Łącznie w ankietowanych bibliotekach zainstalo-
wano 386 stanowisk komputerowych, w tym: 192 – dla bibliotekarzy 
i 194 – dla czytelników. 

Biblioteki kościelne zrzeszone w Federacji FIDES tworzą własne 
bazy danych. Spośród 47 bibliotek, które wypełniły ankietę: 31 od-
powiedziało, że posiada własne bazy danych, 15 – że nie posiada 
własnych baz danych, 1 – nie udzieliła odpowiedzi. Określenie „wła-
sne bazy danych” było różnie interpretowane przez osoby wypełnia-
jące ankietę. W odpowiedziach ankietowych wymieniono: katalogi 
biblioteczne OPAC, bazy biblioteczne (gromadzenia, akcesji, da-
rów), katalogi książek, czasopism, prac doktorskich, magisterskich 
i licencjackich, bazy bibliograficzne, bazy danych o zawartości wy-
branych tytułów czasopism, bazy zbiorów specjalnych (muzykalii, 
rękopisów, starych druków, dokumentów kartograficznych) oraz 
bazy danych dostępne w sieci uniwersyteckiej. 
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 Na uwagę zasługują bazy bibliograficzne oraz bazy danych 
o  zawartości wybranych tytułów czasopism. Szczegółowe zestawie-
nie wymienionych baz danych tworzonych przez biblioteki kościelne 
FIDES, wraz z ich krótka charakterystyką, przedstawiono w Tabeli 1. 

Tabela 1. Bazy danych tworzone w bibliotekach  
Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES6 

Nazwa biblioteki 
adres internetowy 

Nazwa bazy 
danych 

Charakterystyka bazy danych 

„Baza Doku-
mentów Multi-
medialnych” 

W bazie gromadzone są opisy płyt, 
kaset magnetofonowych i magne-
towidowych, filmów i baz zebra-
nych na krążkach CD. Zbiory udo-
stępniane są wyłącznie na miejscu. 

„Baza Świętych 
i Błogosławio-
nych” 

Baza zawiera opisy bibliograficzne 
dokumentów dotyczących procesu 
beatyfikacyjnego i kanonizacyjne-
go. Opisywane publikacje znajdują-
ce się w zbiorach biblioteki, pocho-
dzą z daru Kongregacji do Spraw 
Świętych i Błogosławionych. 

Biblioteka Papie-
skiej Akademii 
Teologicznej w 
Krakowie7 
(http://www.pat.kr
akow.pl/biblioteka.
php?id=bib1) 
 
 

Bazy danych o 
zawartości 
czasopism: 

„Analecta Cracoviensa”, „Ruch 
Biblijny i Liturgiczny”, „Notifica-
tiones”. 

„Bibliografia 
Historii Kościo-
ła” 

Baza powstała w wyniku przenie-
sienia i poprawienia Bibliografii 
Historii Kościoła za lata 1944-1984 
z wersji drukowanej przez ATK, na 
wersję komputerową. 

Biblioteka Główna 
Uniwersytetu 
Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 
(http://www.bibliot
eka.uksw.edu.pl/) „Bibliografia z 

Zakresu Teolo-
gii Moralnej i 
Etyki” 

Baza bibliograficzna z teologii 
moralnej i etyki wyczerpuje litera-
turę w języku polskim i polskich 
autorów piszących w językach 
obcych - od XV do XXI wieku. 
Aktualnie zawiera ok. 38 tysięcy 
opisów bibliograficznych. 

                                                 
6 Kolejność bibliotek w tabeli wyznacza kryterium wielkości zgromadzonych zaso-
bów druków zwartych wydanych po 1800 r. 
7 Górska, D. (2006). Bazy w bibliotece Papieskiej Akademii Teologicznej w Kra-
kowie. FIDES – Biuletyn Bibliotek Kościelnych nr 1-2(22-23), s. 115-134. 

 

http://www.pat.krakow.pl/biblioteka.php?id=bib1
http://www.pat.krakow.pl/biblioteka.php?id=bib1
http://www.pat.krakow.pl/biblioteka.php?id=bib1
http://www.biblioteka.uksw.edu.pl/
http://www.biblioteka.uksw.edu.pl/
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„Polska Biblio-
grafia Nauk 
Kościelnych” 

Bibliografia Nauk Kościelnych 
prezentuje polski dorobek naukowy 
za lata 1940-1979 z następujących 
dziedzin: Nauk biblijnych, Patrolo-
gii, Teologii fundamentalnej, Teo-
logii dogmatycznej, Teologii mo-
ralnej, Teologii ascetycznej 
i mistycznej, Teologii pastoralnej, 
Homiletyki, Katechetyki, Liturgiki 
i Prawa kanonicznego. 

 

„Polska Biblio-
grafia Antyku 
Chrześcijań-
skiego” 

Baza obejmuje publikacje z dzie-
dziny antyku chrześcijańskiego od 
1990 roku. Uwzględnia prace auto-
rów polskich, także drukowane w 
językach obcych oraz prace auto-
rów z zagranicy wydane w Polsce. 
Jest sukcesywnie uzupełniana. 

„WROBIT – 
Wrocławska 
Bibliografia 
Teologiczna” 

Baza tworzona przez Bibliotekę 
PWT i MWSD we Wrocławiu. 
Zawartość: szczegółowa bibliogra-
fia zawartości publikacji wrocław-
skiego ośrodka teologicznego sku-
pionego wokół Papieskiego Wy-
działu Teologicznego we Wrocła-
wiu. Obejmuje:  
-czasopismo "Wrocławski Przegląd 
Teologiczny", t. 1-14 (1993-2006); 
-czasopismo "Colloquium Salutis", 
t. 1-25 (1969-1994); 
-prace zbiorowe. 
Łącznie baza liczy ok. 2.600 rekorów.  

Biblioteka Papie-
skiego Wydziału 
Teologicznego i 
Metropolitalnego 
Wyższego Semina-
rium Duchownego 
we Wrocławiu 
(http://www.pwt.w
roc.pl/index.php?i
d=4&idp=2&lang=
_pl) 

„Communio” Baza tworzona przez Bibliotekę 
PWT i MWSD we Wrocławiu. Za-
wartość: szczegółowa bibliografia 
zawartości dwumiesięcznika „Com-
munio” (wyd. polskie) oraz serii 
Kolekcja „Communio”. Obejmuje: 
„Communio”, t. 1-26 (1981-2006); 
Kolekcja „Communio”, t. 1-16. Baza 
liczy obecnie 2.060 rekordów. 

 

http://www.pwt.wroc.pl/index.php?id=4&idp=2&lang=_pl
http://www.pwt.wroc.pl/index.php?id=4&idp=2&lang=_pl
http://www.pwt.wroc.pl/index.php?id=4&idp=2&lang=_pl
http://www.pwt.wroc.pl/index.php?id=4&idp=2&lang=_pl
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„Wrocławskie 
Wiadomości 
Kościelne” 

Baza tworzona przez Bibliotekę 
PWT i MWSD we Wrocławiu. 
Zawartość: szczegółowa bibliogra-
fia zawartości czasopisma urzędo-
wego "Wrocławskie Wiadomości 
Kościelne" za lata 1945-2006. Baza 
liczy obecnie 1.870 rekordów. 

 

„Homo Medi-
tans” 

Baza tworzona przez Bibliotekę 
PWT i MWSD we Wrocławiu. 
Zawartość: szczegółowa bibliogra-
fia zawartości serii „Homo medi-
tans” (teologia duchowości) wyda-
wanej przez Katolicki Uniwersytet 
Lubelski, t. 1-26. Baza liczy obec-
nie 548 rekordów. 

„Bibliografia 
Archidiecezji 
Przemyskiej” 

Baza w opracowaniu8. 

„Kronika Ar-
chidiecezji 
Przemyskiej” 

Baza w opracowaniu9. 

Biblioteka Wyż-
szego Seminarium 
Duchownego w 
Przemyślu 
(http://www.wsd.p
rzemy-
ska.pl/start.php?go
=biblioteka) 

Bazy danych o 
zawartości 
wybranych 
czasopism: 

„Premislia Christiana”, „Niedziela 
Przemyska” z lat 1994-2005. 

„Antiqua” Baza zawiera opisy bibliograficzne 
książek i artykułów z zakresu patro-
logii. 

„Baza Litur-
giczna” 

Baza zawiera opisy bibliograficzne 
artykułów z zakresu liturgiki. 

„Hlond” Baza zawiera opisy bibliograficzne 
materiałów poświęconych Pryma-
sowi Polski kard. A. Hlondowi. 

Biblioteka Wyż-
szego Seminarium 
Duchownego To-
warzystwa Sale-
zjańskiego (Ląd) 
(http://www.lad.pl)

„Multimedia” Brak danych10. 

                                                 
8 Biblioteka udostępnia swoje katalogi w ramach baz danych FIDES. 
http://www.bsdprz.one.pl [odczyt: 8.12.2007]. 
9 Biblioteka udostępnia swoje katalogi w ramach baz danych FIDES. 
http://www.bsdprz.one.pl [odczyt: 8.12.2007]. 
10 Informacje o bazach własnych Biblioteki WSD Towarzystwa Salezjańskiego 
uzyskano z odpowiedzi ankietowych. 

 

http://www.wsd.przemyska.pl/start.php?go=biblioteka
http://www.wsd.przemyska.pl/start.php?go=biblioteka
http://www.wsd.przemyska.pl/start.php?go=biblioteka
http://www.wsd.przemyska.pl/start.php?go=biblioteka
http://www.lad.pl/
http://www.bsdprz.one.pl/
http://www.bsdprz.one.pl/
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„Baza Kateche-
tyczna” 

Brak danych11. 

„Tytuły Zeszy-
tów Znak” 

Brak danych12. 

Biblioteka Wyż-
szego Seminarium 
Duchownego Die-
cezji Kieleckiej 
(http://www.wsd.k
ielce.pl/index.php) 
 

Bazy danych o 
zawartości 
wybranych 
czasopism: 

„Współczesna Ambona” (przedso-
borowa), „Współczesna Ambona” 
(posoborowa), „Kieleckie Studia 
Teologiczne”, „Kielecki Przegląd 
Diecezjalny”, „Przegląd Diecezjal-
ny”, „Przegląd Homiletyczny 1923-
1939”, „Przegląd Pastoralno-
Homiletyczny”. 

Bibilioteka Archi-
diecezjalnego 
Wyższego Semina-
rium Duchownego 
w Białymstoku 
(http://www.awsd.
bialy-
stok.pl/index.html)

Bazy danych o 
zawartości 
wybranych 
czasopism: 

„Studia Teologiczne”13. 

„Kolekcja An-
ny Kamieńskiej 
i Jana Śpiewa-
ka” 

Brak danych14
 Biblioteka Gimna-

zjum i Liceum 
Sióstr Nazaretanek 
(Warszawa) 
(http://www.nazar
etan-

„Księgozbiór 
Pracowni Hu-
manistycznej” 

Baza w opracowaniu15. 

                                                 
11 Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. 
http://www.wsd.kielce.pl/index.php [odczyt: 8.12.2007]. 
12 Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. 
http://www.wsd.kielce.pl/index.php. 
13 Bibliografia – Studia Teologiczne. Białystok. Drohiczyn. Łomża/stan bazy lipiec 
2006. Dostęp za pomocą Multiwyszukiwarki dla Komputerowych Baz Bibliotecz-
nych FIDKAR: http://www.fides.org.pl/fidkar/ [odczyt: 8.12.2007]. 
14 Prywatne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące. Katalog: Szkolna biblioteka 
internetowa. http://www.nazaretanki.pl/szkola/index.php/content/view/180/141/ 
[odczyt: 8.12.2007]. 

 

http://www.wsd.kielce.pl/index.php
http://www.wsd.kielce.pl/index.php
http://www.awsd.bialystok.pl/index.html
http://www.awsd.bialystok.pl/index.html
http://www.awsd.bialystok.pl/index.html
http://www.wsd.kielce.pl/index.php
http://www.wsd.kielce.pl/index.php
http://www.fides.org.pl/fidkar/
http://www.nazaretanki.pl/szkola/index.php/content/view/180/141/
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ki.pl/szkola/index.
php/content/view/1
80/141) 

„Multimedia” Baza zawiera opisy bibliograficzne 
dostępne na CD-ROMach: encyklo-
pedie, kursy językowe, programy 
komputerowe. 

 
 

Komputeryzacja biblioteki obejmuje nie tylko komputeryzację 
działalności bibliotecznej, ale także integrację z otaczającą bibliotekę 
infrastrukturą informatyczną, wprowadzanie nowych usług, prowa-
dzenie serwisu www. Wśród 47 bibliotek, które wypełniły ankietę - 
11 posiada własną stronę www, 24 prezentuje informacje o swojej 
działalności na stronach www macierzystych instytucji, a 27 udo-
stępnia informacje o zbiorach za pośrednictwem katalogu OPAC16. 
Wykaz adresów www badanych bibliotek zamieszczono w Tabeli 217.  

 
Tabela 2. Prezentacja zasobów bibliotek  

Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES w sieci Internet18 

 
Prezentacja zasobów w sieci Internet  

Nazwa biblioteki 
 Własna strona 

internetowa 
Nazwa macierzystej 

instytucji/adres www

Kata-
log 

OPAC
Biblioteka Papie-
skiej Akademii 
Teologicznej  
w Krakowie 

http://www.pat.krak
ow.pl/biblioteka.php
?id=bib1 

--------------------- TAK 

                                                 
15 Prywatne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące. Katalog: Szkolna biblioteka 
internetowa. http://www.nazaretanki.pl/szkola/index.php/content/view/180/141/ 
[odczyt: 8.12.2007]. 
16 Na podstawie badań własnych Autorki (stan na 8.12.2007). 
17 Dla porównania: baza adresowa polskich bibliotek, które udostępniają swoje 
witryny w Internecie, dostępna w „Elektronicznym Biuletynie Informacyjnym Bi-
bliotekarzy” wymienia 54 adresy www bibliotek teologicznych.  
http://www.ebib.info/ [odczyt: 8.12.2007]. 
18 Kolejność bibliotek w tabeli wyznacza kryterium wielkości zgromadzonych zaso-
bów druków zwartych wydanych po 1800 r. 

 

http://www.pat.krakow.pl/biblioteka.php?id=bib1
http://www.pat.krakow.pl/biblioteka.php?id=bib1
http://www.pat.krakow.pl/biblioteka.php?id=bib1
http://www.nazaretanki.pl/szkola/index.php/content/view/180/141/
http://www.ebib.info/
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Biblioteka Główna 
Uniwersytetu 
Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 

http://www.bibliote
ka.uksw.edu.pl/ 

--------------------- TAK 

Biblioteka Papie-
skiego Wydziału 
Teologicznego  
i Metropolitalnego 
Wyższego Semina-
rium Duchownego 
we Wrocławiu 

http://www.pwt.wro
c.pl/index.php?id=4
&idp=2&lang=_pl 
 

--------------------- TAK 

Biblioteka Wyż-
szego Seminarium 
Duchownego Re-
demptorystów 
(Tuchów) 

--------------------- 

Wyższe Seminarium 
Duchowne  
Redemptorystów 
(http://www.redempto
r.pl/teologia/)19

 

NIE 

Biblioteka Wyż-
szego Seminarium 
Duchownego  
w Przemyślu 

--------------------- 

Wyższe Seminarium 
Duchownego 
w Przemyślu 
(http://www.wsd.przemy
ska.pl/start.php?go=bibli
oteka) 

TAK 

Biblioteka Wyż-
szego Seminarium 
Duchownego To-
warzystwa Sale-
zjańskiego (Ląd) 

---------------------- 

Wyższe Seminarium 
Duchowne Towarzy-
stwa Salezjańskiego  
w Lądzie 
(http://www.lad.pl/) 

TAK 

Biblioteka Teolo-
giczna Uniwersy-
tetu Śląskiego 
w Katowicach 

http://www.bib.wtl.
us.edu.pl/ 

 
--------------------- TAK 

                                                 
19 Na stronie www nie znaleziono informacji o bibliotece. 

 

http://www.biblioteka.uksw.edu.pl/
http://www.biblioteka.uksw.edu.pl/
http://www.redemptor.pl/teologia/
http://www.redemptor.pl/teologia/
http://www.wsd.przemyska.pl/start.php?go=biblioteka
http://www.wsd.przemyska.pl/start.php?go=biblioteka
http://www.wsd.przemyska.pl/start.php?go=biblioteka
http://www.lad.pl/
http://www.bib.wtl.us.edu.pl/
http://www.bib.wtl.us.edu.pl/
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Biblioteka  
Studium OO. Do-
minikanów  
w Krakowie 

--------------------- 

Dominikanie  
w Krakowie 
(http://www.krakow.d
omini-
kanie.pl/index.php?opt
ion=com_content&tas
k=view 
=9&Itemid=23)20

 

NIE 

Biblioteka Wyż-
szego Seminarium 
Duchownego Die-
cezji Pelplińskiej 

--------------------- 

Wyższe Seminarium 
Duchowne Diecezji 
Pelplińskiej 
(http://www.seminariu
m.pelplin.diecezja.org/
pages/historia.htm)21

NIE 

Biblioteka Jasno-
górska --------------------- 

Jasna Góra. Sanktu-
arium Najświętszej 
Maryi Panny Jasno-
górskiej 
(http://www.mati.com.p
l/jasnagora/index.php) 

TAK 

Biblioteka Wyż-
szego Seminarium 
Duchownego Die-
cezji Kieleckiej 

--------------------- 

Wyższe Seminarium 
Duchowne Diecezji 
Kieleckiej 
(http://www.wsd.kielce.
pl/) 

TAK 

Biblioteka Zgro-
madzenia Księży 
Misjonarzy  
(Kraków) 

http://www.bibliote
ka.misjonarze.pl/ 

--------------------- TAK 

Biblioteka Metro-
politalnego Semi-
narium Duchow-
nego Archidiecezji 
Lubelskiej 

--------------------- 

Metropolitalne  
Seminarium Duchow-
ne Archidiecezji  
Lubelskiej 
(http://www.kuria.lubl
in.pl/wsd/) 

NIE 

                                                 
20 Na stronie www nie znaleziono informacji o bibliotece. 
21 Na stronie www nie znaleziono informacji o bibliotece. 

 

http://www.krakow.dominikanie.pl/index.php?option=com_content&task=view%20=9&Itemid=23
http://www.krakow.dominikanie.pl/index.php?option=com_content&task=view%20=9&Itemid=23
http://www.krakow.dominikanie.pl/index.php?option=com_content&task=view%20=9&Itemid=23
http://www.krakow.dominikanie.pl/index.php?option=com_content&task=view%20=9&Itemid=23
http://www.krakow.dominikanie.pl/index.php?option=com_content&task=view%20=9&Itemid=23
http://www.krakow.dominikanie.pl/index.php?option=com_content&task=view%20=9&Itemid=23
http://www.seminarium.pelplin.diecezja.org/pages/historia.htm
http://www.seminarium.pelplin.diecezja.org/pages/historia.htm
http://www.seminarium.pelplin.diecezja.org/pages/historia.htm
http://www.mati.com.pl/jasnagora/index.php
http://www.mati.com.pl/jasnagora/index.php
http://www.wsd.kielce.pl/
http://www.wsd.kielce.pl/
http://www.biblioteka.misjonarze.pl/
http://www.biblioteka.misjonarze.pl/
http://www.kuria.lublin.pl/wsd/
http://www.kuria.lublin.pl/wsd/
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Biblioteka Wyż-
szego Seminarium 
Duchownego  
Archidiecezji 
Częstochowskiej 

--------------------- 

Wyższe Seminarium 
Duchowne  
Archidiecezji  
Częstochowskiej 
(http://www.seminariu
m.czest.pl/index.php) 

TAK 

Biblioteka Wyż-
szego Seminarium 
Duchownego Die-
cezji Siedleckiej 
im. Jana Pawła II 

--------------------- 

Wyższe Seminarium 
Duchowne Diecezji 
Siedleckiej im. Jana 
Pawła II 
(http://www.wsd.siedl
ce.pl/) 

NIE 

Biblioteka  
Zielonogórsko-
Gorzowskiego 
Wyższego Semina-
rium Duchownego 
w Gościkowie-
Paradyżu 

--------------------- 

Zielonogórsko-
Gorzowskie  
Wyższe Seminarium  
Duchowne 
w Gościkowie-
Paradyżu 
(http://www.paradisus.
pl/index.php)22

 

NIE 

Biblioteka Wyż-
szego Seminarium 
Duchownego Mi-
sjonarzy Oblatów 
M.N. (Obra) 

--------------------- 

Wyższe Seminarium 
Duchowne Misjonarzy 
Oblatów M.N. (Obra) 
(http://www.obra.obla
ci.pl/index2.html 

NIE 

Biblioteka OO. 
Franciszkanów 
(Katowice) 

--------------------- 

Wyższe Seminarium 
Duchowne  
pw. św. Bonawentury
Prowincji  
Wniebowzięcia NMP
Zakonu Braci Mniej-
szych w Polsce 
(http://www.panewnik
i.pl/) 

TAK 

                                                 
22 Na stronie www nie znaleziono informacji o bibliotece. 

 

http://www.seminarium.czest.pl/index.php
http://www.seminarium.czest.pl/index.php
http://www.wsd.siedlce.pl/
http://www.wsd.siedlce.pl/
http://www.paradisus.pl/index.php
http://www.paradisus.pl/index.php
http://www.obra.oblaci.pl/index2.html
http://www.obra.oblaci.pl/index2.html
http://www.panewniki.pl/
http://www.panewniki.pl/
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Biblioteka Wyż-
szego Seminarium 
Misyjnego Księży 
Najświętszego 
Serca Jezusowego 
(Stadniki) 

--------------------- 

Wyższe Seminarium 
Misyjne Księży  
Najświętszego Serca 
Jezusowego 
w Stadnikach 
(http://seminarium.ser
canie.org.pl/) 

TAK 

Biblioteka Wyż-
szego Seminarium 
Duchownego  
Diecezji Koszaliń-
sko-Kołobrzeskiej 

--------------------- 

Wyższe Seminarium 
Duchowne Diecezji 
Koszalińsko-
Kołobrzeskiej 
(http://www.seminariu
m.koszalin.pl/index2.p
hp) 

TAK 

Biblioteka Wyż-
szego Seminarium 
Duchownego OO. 
Franciszkanów 
(Kraków) 

--------------------- 

Wyższe Seminarium 
Duchowne Braci 
Mniejszych  
Konwentualnych 
w Krakowie 
(http://www.semkrak.f
ranciszkanie.pl/) 

NIE 

Biblioteka Wyż-
szego Seminarium 
Duchownego OO. 
Redemptorystów 
(Kraków) 

---------------------- 

Wyższe Seminarium 
Duchowne Redempto-
rystów. Studium Filo-
zofii. Postulat Re-
demptorystów 
(http://www.redempto
r.pl/postulat/)23

NIE 

Biblioteka Wyż-
szego Seminarium 
Duchownego Mi-
sjonarzy Świętej 
Rodziny (Kazi-
mierz Biskupi) 

--------------------- 

Wyższe Seminarium 
Duchowne Misjonarzy 
Świętej Rodziny 
w Kazimierzu  
Biskupim 
(http://www.alumni.m
sf.opoka.org.pl/) 

TAK 

Biblioteka Braci 
Mniejszych Kapu-
cynów (Kraków) 

http://www.bibliote
ka.kapucyni.krakow
.pl/ 

--------------------- TAK 

                                                 
23 Na stronie www nie znaleziono informacji o bibliotece. 

 

http://seminarium.sercanie.org.pl/
http://seminarium.sercanie.org.pl/
http://www.seminarium.koszalin.pl/index2.php
http://www.seminarium.koszalin.pl/index2.php
http://www.seminarium.koszalin.pl/index2.php
http://www.semkrak.franciszkanie.pl/
http://www.semkrak.franciszkanie.pl/
http://www.redemptor.pl/postulat/
http://www.redemptor.pl/postulat/
http://www.alumni.msf.opoka.org.pl/
http://www.alumni.msf.opoka.org.pl/
http://www.biblioteka.kapucyni.krakow.pl/
http://www.biblioteka.kapucyni.krakow.pl/
http://www.biblioteka.kapucyni.krakow.pl/
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Biblioteka Wyż-
szego Seminarium 
Duchownego im. 
Papieża Jana Paw-
ła II (Łomża) 

--------------------- 

Wyższe Seminarium 
Duchowne im. Papie-
ża Jana Pawła II  
w Łomży 
(http://www.seminariu
m.lomza.pl/viewpage.
php?page_id=1) 

TAK 

Biblioteka Pryma-
sowskiego Wyż-
szego Seminarium 
Duchownego  
w Gnieźnie 

--------------------- 

Prymasowskie Wyż-
sze Seminarium Du-
chowne w Gnieźnie 
(http://83.15.175.75/pa
ge/index.php) 

TAK 

Centralna Biblio-
teka Polsko-
Niemiecka Caritas 
im. Josepha von 
Eichendorffa 
w Opolu 

http://www.bibliote
kicaritas.vdg.pl/ 

 
--------------------- NIE 

Biblioteka Instytu-
tu Teologicznego 
im. Św. Jana Kan-
tego w Bielsku-
Białej 

--------------------- 

Instytut Teologiczny 
im. Św. Jana Kantego 
w Bielsku-Białej 
(http://www.it-
bielsko.edu.pl/) 

NIE 

Biblioteka Wyż-
szego Seminarium 
Duchownego 
Franciszkanów 
(Wrocław) 

--------------------- 

Wyższe Seminarium 
Duchowne Zakonu 
Braci Mniejszych 
ANTONIANUM  
we Wrocławiu 
(http://www.franciszk
anie.com/seminarium.
htm)24

NIE 

                                                 
24 Na stronie www nie znaleziono informacji o bibliotece. 

 

http://www.seminarium.lomza.pl/viewpage.php?page_id=1
http://www.seminarium.lomza.pl/viewpage.php?page_id=1
http://www.seminarium.lomza.pl/viewpage.php?page_id=1
http://83.15.175.75/page/index.php
http://83.15.175.75/page/index.php
http://www.bibliotekicaritas.vdg.pl/
http://www.bibliotekicaritas.vdg.pl/
http://www.it-bielsko.edu.pl/
http://www.it-bielsko.edu.pl/
http://www.franciszkanie.com/seminarium.htm
http://www.franciszkanie.com/seminarium.htm
http://www.franciszkanie.com/seminarium.htm
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Biblioteka  
Archidiecezjalne-
go Wyższego 
Seminarium  
Duchownego  
w Białymstoku 

--------------------- 

Archidiecezjalne 
Wyższe Seminarium 
Duchowne  
w Białymstoku 
(http://www.awsd.bial
ystok.pl/) 

TAK25

Biblioteka Wyż-
szego Seminarium 
Duchownego  
w Drohiczynie 

http://83.3.186.203/
historia.html 
 

--------------------- TAK 

Biblioteka Uni-
wersytecka 
WZNoS KUL  
w Stalowej Woli 

--------------------- 

Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II 
Wydział Zamiejscowy 
Nauk o Społeczeń-
stwie w Stalowej Woli
(http://www.kul.lublin
.pl/111.html) 

NIE 

Biblioteka Wyż-
szego Seminarium 
Duchownego Die-
cezji Kaliskiej 

--------------------- 

Wyższe Seminarium 
Duchowne Diecezji 
Kaliskiej 
(http://www.wsd.diece
zja.kalisz.pl/) 

TAK26

Biblioteka Główna 
Prowincji Matki 
Bożej Anielskiej 
Zakonu Braci 
Mniejszych (OFM) 
(Kraków) 

--------------------- 

Zakon Braci Mniej-
szych Prowincja Mat-
ki Bożej Anielskiej 
(http://www.ofm.krak
ow.pl/spis.htm) 

NIE 

                                                 
25 Zawartość bibliotecznych baz danych jest periodycznie przekazywana i włączana 
do odpowiednich baz Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. Dostęp za pomocą 
Multiwyszukiwarki dla Komputerowych Baz Bibliotecznych FIDKAR: 
http://www.fides.org.pl/fidkar/ [odczyt: 8.12.2007]. 
26 Księgozbiór biblioteki dostępny za pomocą Multiwyszukiwarki dla Komputero-
wych Baz Bibliotecznych FIDKAR: http://www.fides.org.pl/fidkar/ [odczyt: 
8.12.2007]. 

 

http://www.awsd.bialystok.pl/
http://www.awsd.bialystok.pl/
http://83.3.186.203/historia.html
http://83.3.186.203/historia.html
http://www.kul.lublin.pl/111.html
http://www.kul.lublin.pl/111.html
http://www.wsd.diecezja.kalisz.pl/
http://www.wsd.diecezja.kalisz.pl/
http://www.ofm.krakow.pl/spis.htm
http://www.ofm.krakow.pl/spis.htm
http://www.fides.org.pl/fidkar/
http://www.fides.org.pl/fidkar/
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Biblioteka War-
szawskiej Prowin-
cji Braci Mniej-
szych Kapucynów 
(Zakroczym) 

--------------------- 

Zakon Braci Mniej-
szych Kapucynów  
Prowincja Warszaw-
ska pw. św. Wojciecha 
i Stanisława  
(Zakroczym) 
(http://www.ofmcap.pl
/php/news.php) 

TAK27

Biblioteka Gimna-
zjum  
i Liceum Sióstr 
Nazaretanek  
(Warszawa) 

--------------------- 

Prywatne Gimnazjum 
i Liceum Ogólno-
kształcące  
Sióstr Nazaretanek 
w Warszawie 
(http://www.nazaretan
ki.pl/szkola/index.php/
compo-
nent/option,com_front
page/Itemid,1/) 

TAK28

Biblioteka Wyż-
szego Seminarium 
Duchownego OFM 
Prowincji Matki 
Bożej Anielskiej 
(Kraków) 

--------------------- 

Wyższe Seminarium 
Duchowne OO Fran-
ciszkanów 
(http://www.wsd.ofm.
krakow.pl/)29

 

NIE 

Biblioteka Klasz-
toru Karmelitów 
Bosych (Czerna) 

--------------------- 

Klasztor Karmelitów 
Bosych (Czerna) 
(http://www.karmelcz
erna.pl/index.html) 

NIE 

                                                 
27 Księgozbiór biblioteki dostępny za pomocą Multiwyszukiwarki dla Komputero-
wych Baz Bibliotecznych FIDKAR: http://www.fides.org.pl/fidkar/ [odczyt: 
8.12.2007]. 
28 Księgozbiór biblioteki dostępny za pomocą Multiwyszukiwarki dla Komputero-
wych Baz Bibliotecznych FIDKAR: http://www.fides.org.pl/fidkar/ [odczyt: 
8.12.2007]. 
29 Na stronie www nie znaleziono informacji o bibliotece. 

 

http://www.ofmcap.pl/php/news.php
http://www.ofmcap.pl/php/news.php
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http://www.nazaretanki.pl/szkola/index.php/component/option,com_frontpage/Itemid,1/
http://www.nazaretanki.pl/szkola/index.php/component/option,com_frontpage/Itemid,1/
http://www.nazaretanki.pl/szkola/index.php/component/option,com_frontpage/Itemid,1/
http://www.nazaretanki.pl/szkola/index.php/component/option,com_frontpage/Itemid,1/
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http://www.karmelczerna.pl/index.html
http://www.karmelczerna.pl/index.html
http://www.fides.org.pl/fidkar/
http://www.fides.org.pl/fidkar/
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Biblioteka Wyż-
szego Seminarium 
Duchownego Sal-
watorianów (Ba-
gno) 

--------------------- 

Wyższe Seminarium 
Duchowne Salwato-
rianów w Bagnie 
(http://www.seminariu
m.salwatorianie.pl./) - 
strona w przebudo-
wie30

 

NIE 

Biblioteka Wyż-
szego Seminarium 
Duchownego  
w Łowiczu 

http://www.fides.or
g.pl/lowicz/ 

Wyższe Seminarium 
Duchowne (Łowicz) 
(http://www.diecezja.l
owicz.pl/seminarium/)

TAK 

Biblioteka Klasz-
toru Karmelitów 
Bosych (Lublin) 

--------------------- 
Krakowska Prowincja 
Karmelitów Bosych 
(http://www.karmel.pl)31

TAK32

Biblioteka Wyż-
szego Seminarium 
Duchownego Die-
cezji Świdnickiej 

http://83.12.78.146/ 
 --------------------- TAK 

Biblioteka Mię-
dzyzakonnego 
Wyższego Instytu-
tu Katechetyczne-
go (PAT w Kra-
kowie. Wydział 
Teologiczny) 

--------------------- 

Papieska Akademia 
Teologiczna  
w Krakowie.  
Międzyzakonny Wyż-
szy Instytut  
Katechetyczny 
(http://www.mwik.die
ce-
zja.krakow.pl/index.ph
p?id=29)33

NIE 

                                                 
30 Stan na 8.12.2007. 
31 Na stronie www nie znaleziono informacji o bibliotece. 
32 Księgozbiór biblioteki dostępny za pomocą Multiwyszukiwarki dla Komputero-
wych Baz Bibliotecznych FIDKAR: http://www.fides.org.pl/fidkar/ [odczyt: 
8.12.2007]. 
33 Na stronie www nie znaleziono informacji o bibliotece 
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Biblioteka Rzym.-
Katol. Parafii 
Imienia Najświęt-
szej Maryi Panny i 
św. Bartłomieja 
(Piekary Śląskie) 

--------------------- 

Sanktuarium  
Matki Miłości  
i Sprawiedliwości 
Społecznej  
w Piekarach Śląskich 
(http://www.piekary.b
azyli-
ka.katowice.opoka.org
.pl/)34

 

NIE 

Biblioteka Fran-
ciszkańskiego 
Centrum dla Euro-
py Wschodniej i 
Azji Północnej 

--------------------- 

Franciszkańskie  
Centrum dla Europy 
Wschodniej i Azji 
Północnej 
(http://centrum.ofm.kr
akow.pl/dzialalnosc.ht
m#top) 

NIE 

Biblioteka Wy-
działu Teologicz-
nego Uniwersytetu 
Szczecińskiego 

--------------------- 

Wydział Teologiczny 
Uniwersytetu  
Szczecińskiego. 
Biblioteka Wydziału 
Teologicznego 
(http://www.us.szc.pl/
wt_bibl_szcz/) 

TAK35

Biblioteka Księży 
Filipinów  
(Tarnów) 

http://www.filipiäni.
sl.pl/biblioteka/ 

Kongregacja Orato-
rium św. Filipa Neri  
w Tarnowie 
(http://www.filipini.sl.
pl/kongregacja/) 

TAK 

 
Wnioski z analizy ankiet 
 Podsumowanie wyników ankiety dotyczy 47 bibliotek, które na 
nią odpowiedziały, co stanowi 54,6% bibliotek zrzeszonych w Fede-
racji Bibliotek Kościelnych FIDES. Należą do nich: biblioteki wyż-
szych uczelni (w tym biblioteki wydziałów teologicznych), biblioteki 
diecezjalnych seminariów duchownych, biblioteki zakonnych insty-
                                                 
34 Na stronie www nie znaleziono informacji o bibliotece. 
35 Księgozbiór biblioteki dostępny za pomocą Multiwyszukiwarki dla Komputero-
wych Baz Bibliotecznych FIDKAR: http://www.fides.org.pl/fidkar/. Katalog Biblio-
teki Wydziału Teologii US dostępny jest także w wolnym oprogramowaniu Koha: 
http://teologia.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-main.pl [odczyt: 8.12.2007]. 
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tutów i seminariów duchownych, biblioteki klasztorne, biblioteka 
parafialna. Biblioteki te udostępniają swoim czytelnikom 46.199 
tytułów czasopism, w tym 6.744 tytułów otrzymywanych drogą pre-
numeraty bieżącej. Zasoby tych bibliotek obejmują ponad 3.070.092 
woluminów druków zwartych wydanych po 1800 r. i 134.765 wolu-
minów starych druków wydanych do 1800 r. 
 W badanej grupie bibliotek pracuje 328 osób, w tym 155 stałych 
wolontariuszy. Największą grupę wolontariuszy (90 osób), tworzą 
osoby pracujące w Centralnej Bibliotece Polsko-Niemieckiej Caritas 
im. Josepha von Eichendorffa w Opolu. Wśród wolontariuszy znaj-
dują się także klerycy wyższych seminariów duchownych (15 osób). 
 Analiza odpowiedzi ankietowych wskazuje, że biblioteki należące 
do Federacji FIDES są skomputeryzowane. Większość z nich korzy-
sta z bibliotecznego systemu komputerowego MAK, co może uła-
twić współpracę między tymi bibliotekami w zakresie wymiany da-
nych oraz tworzenie wspólnej bazy katalogowej. 
 Prawie 90% badanych bibliotek posiada dostęp do Internetu, 
a 95,2% z nich łączy się z Internetem za pomocą stałego łącza. Łącz-
nie w 42 badanych bibliotekach dostępnych jest 386 stanowisk kom-
puterowych36. 

Spośród ankietowanych bibliotek 30 potwierdziło korzystanie 
z modułu wypożyczalni komputerowej, co stanowi 71,4% wszystkich 
badanych bibliotek, które rozpoczęły komputeryzację. Przyjmując, że ze 
względów ekonomicznych i organizacyjnych moduł wypożyczalni 
komputerowej wprowadzany jest po skatalogowaniu ok. 70% zasobów 
biblioteki, można przypuszczać że zasoby tych bibliotek zostały 
w większości wprowadzone do katalogów komputerowych. 

Przedstawiona analiza danych uzyskanych w odpowiedziach an-
kietowych nie wyczerpuje tematu. Niestety, nie uzyskano zwrotu 
wszystkich rozprowadzonych ankiet. Pozostaje mieć nadzieję, że 
w najbliższej przyszłości będzie możliwość uzupełnienia zebranych 
danych o bibliotekach Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, co 
pozwoli na głębsze badania skarbnic polskiej kultury religijnej. 

 
36 Dla porównania: w 2000 r. liczba czynnych komputerów w badanej grupie biblio-
tek wynosiła 116. Szulc, J. (2002). Biblioteki kościelne w Polsce w świetle ankiety 
Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych nr 
2(15), s. 42-48. 


