Eliza Lubojańska
Publikacje pracowników Wydziału
Teologicznego w bazie "Bibliografia
dorobku pracowników Uniwersytetu
Śląskiego”
Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych 2 (35), 123-134

2012

Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych
Nr 2 (35) 2012, s. 123-134
ISSN 1426-3777

ELIZA LUBOJAŃSKA 1

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW
WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO
W BAZIE „BIBLIOGRAFIA DOROBKU PRACOWNIKÓW
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO”

Wstęp
Gromadzenie i udostępnianie informacji o dorobku naukowym
pracowników uczelni jest jednym z najważniejszych zadań współczesnej biblioteki akademickiej, spełniającej rolę centralnego ośrodka
informacji i dokumentacji. Upowszechnianie informacji o literaturze
naukowej ma na celu wspomaganie procesu dydaktycznego i upublicznienie badań naukowych prowadzonych w placówkach akademickich. Biblioteki uczelniane z racji pełnionych funkcji są zobligowane do dokumentowania dorobku pracowników naukowych. Bibliografie zespołów osobowych tworzone w celach informacyjnych
podnoszą rangę i prestiż zarówno biblioteki, jak i całej uczelni, służąc
jej promocji w kraju i na świecie. Opracowania bibliograficzne rejestrujące działalność naukową i popularyzatorską pracowników uczelni należą do bibliografii selektywnych, ich zasięg autorski obejmuje
publikacje pracowników uczelni. Niektóre placówki stosują ograniczenia chronologiczne, rejestrując tylko te prace, które powstały podczas pracy naukowców w danej jednostce.
Istotne znaczenie w systemach gromadzenia informacji stanowią
kryteria kompletności i aktualności danych. Aby baza bibliograficzna
mogła funkcjonować, konieczne jest zaangażowanie i ścisła współpraca biblioteki z władzami centralnymi ośrodka naukowego. Wyda1
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wanie odpowiednich zarządzeń wspiera działanie bibliografów
i przyczynia się do zwiększenia kompletności gromadzonych danych.
Osiągnięcie wysokiego poziomu wskazanego kryterium w zestawieniach bibliograficznych zależy w dużej mierze od restrykcyjności
uregulowań prawnych obowiązujących w placówce naukowej 2 . Ustalenia dotyczą sposobu pozyskiwania opisów bibliograficznych od autorów prac, a także rodzaju publikacji rejestrowanych w systemie.
Właściwa organizacja pracy oraz koordynacja przepływu informacji
pomiędzy pracownikami naukowymi a bibliotekarzami oraz współpraca z działem osobowym uczelni mają na celu zapewnienie skuteczności funkcjonowania systemu. Jednostki wypracowują odpowiednie rozwiązania: organizacyjne, merytoryczne, informatyczne
oraz informacyjne. Sprawnie działający obieg informacji o dorobku
naukowym pracowników uczelni stanowi skuteczne narzędzie służące do oceny całej uczelni, poszczególnych jej jednostek bądź pojedynczych osób ubiegających się o awans zawodowy. Do korzystania
z osiągnięć baz bibliograficznych uprawnieni są nie tylko autorzy
prac, lecz również osoby zainteresowane wynikami badań w poszczególnych dyscyplinach, jak również studenci poszukujący literatury na dany temat podczas wyboru tematów prac magisterskich 3 .
Jak wynika z analiz, większość bibliotek akademickich od początku swojego istnienia podejmuje zadanie tworzenia bibliografii zespołów osobowych pracowników uczelni 4 . Wykazy bibliograficzne zy2

Na Uniwersytecie Śląskim postanowienia regulujące zasady dokumentowania i upowszechniania dorobku pracowników znajdują się w Zarządzeniu nr 15/2008 z dnia 17 marca 2008 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego
w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku pracowników Uniwersytetu Śląskiego,
http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/zarz200815.pdf, 09.04.2012.
3
A. Komperda, Rola bibliotek akademickich w zakresie tworzenia i rozpowszechniania informacji o dorobku naukowym uczelni, w: Biblioteki XXI
wieku. Czy przetrwamy? II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej,
Łódź, 19-21 czerwca 2006 r. Materiały konferencyjne, Łódź 2006,
http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/8931/1/komperda.pdf, 10.04.2012.
4
Por. A. Bajor, A.E. Adamczyk, Polskie bibliografie zespołów osobowych w Internecie. Systemy udostępniania i wyszukiwania informacji, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 3 (2005), s. 21-47;
M. Garczyńska, Bibliografie publikacji pracowników państwowych szkół
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skują coraz bardziej na znaczeniu, rozszerza się także ich zakres.
Związane jest to m.in. z obowiązującym systemem oceny jednostek
naukowych dokonywanej przez organy ministerialne. Pracownicy
zabiegają o to, aby ich prace badawcze były publikowane w znaczących, wysoko punktowanych wydawnictwach. Dużego znaczenia nabiera cytowalność, uznawana za obiektywną miarę poziomu wydawnictw i zamieszczonych w nich publikacji. Parametryczna ocena jednostek naukowych i ich kategoryzacja wpływa w następstwie na
wielkość dotacji otrzymywanych przez uczelnie 5 .
Rejestracja dorobku pracowników Uniwersytetu Śląskiego
w ujęciu historycznym
Komputeryzacja Biblioteki Głównej Uniwersytetu Śląskiego rozpoczęła się z początkiem lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.
W roku 1996 w Oddziale Informacji Naukowej rozpoczęto prace nad
elektroniczną formą bibliografii dorobku pracowników uniwersytetu,
wcześniej opracowywano drukowane zestawienia obejmujące podmiotowe wykazy prac 6 .
Wstępny etap testowania bazy i analizy jej funkcjonalności zakończyły się pozytywnie, toteż zorganizowano szkolenia dla pracowników biblioteki w modułowym systemie Promax, stworzonym przez
firmę Max Elektronik SA z myślą o działaniach informacyjnobibliograficznych bibliotek różnych typów. Instalacja głównych modułów: Bibliografia oraz Pracownik/Osoba nastąpiła z początkiem
1997 roku. Następnie poddano moduły kolejnym testom.
wyższych w Polsce w świetle badań ankietowych, „Przegląd Biblioteczny” 1
(2006), s. 60-75; I. Sójkowska, Bibliografia dorobku naukowego pracowników uczelni – tradycyjne i nowoczesne metody udostępniania, „EBIB. Elektroniczny
Biuletyn
Informacyjny
Bibliotekarzy”
1
(2006),
http://www.ebib.info/2006/71/sojkowska.php, 05.04.2012.
5
A. Osiewalska, Mierniki oceny czasopism i naukowców, „EBIB. Elektroniczny
Biuletyn
Informacyjny
Bibliotekarzy”
8
(2008),
http://www.ebib.info/2008/99/a.php?osiewalska, 06.04.2012.
6
A.E. Adamczyk, Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego – od kartoteki do bazy on-line. Doświadczenia i perspektywy, w: Biblioteka otwarta. Wczoraj i jutro Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, pod red.
M. Kycler, D. Pawelca, Katowice 2008, s. 60-61.
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Istotną cechą, wyróżniającą system Promax spośród innych narzędzi służących do tworzenia baz bibliograficznych, jest możliwość dostępu do dokumentów źródłowych, gdyż opis bibliograficzny w systemie można powiązać z obiektami multimedialnymi (np. z obrazem
graficznym dokumentu, zapisem wideo czy plikiem dźwiękowym).
System spełnia kryterium funkcjonalności, gdyż umożliwia użytkownikom swobodne definiowanie formatu opisu dokumentu zgodnego
z formatem MARC. Szkieletowa budowa modułu Bibliografia pozwala zastosować dowolny format opisu dokumentu samoistnego
(książki, czasopisma, normy, patentu) lub niesamoistnego wydawniczo (artykułu, recenzji) 7 .
Po dokonaniu analiz i przygotowaniu warsztatu bibliograficznego
w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Śląskiego zainstalowano moduły
w kilku bibliotekach wydziałowych. W kolejnych latach liczba jednostek uczestniczących w pracach wzrosła. Do współpracy przyłączyły
się kolejne biblioteki specjalistyczne, w tym również Biblioteka Teologiczna 8 .
Najwcześniejsze rejestrowane w bazie publikacje pochodzą z roku
1968, kiedy to Uniwersytet Śląski zainaugurował swoją działalność.
Materiał gromadzony w bazie obejmuje nie tylko dorobek naukowy,
ale także publicystyczny, dotyczący życia kulturalnego i społecznego
w środowisku akademickim. Rejestracji podlegają prace piśmiennicze
pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych, bibliotecznych,
technicznych, administracyjnych oraz emerytów i rencistów. Baza
stanowi odzwierciedlenie dorobku pracowników w formie wydawnictw zwartych, artykułów w czasopismach, rozdziałów w pracach
zbiorowych, publikowanych referatów wygłaszanych na konferencjach, prac redakcyjnych, a także wstępów, recenzji, polemik, wywiadów, prac tłumaczonych i haseł w encyklopediach i wydawnic-

7

A. Bajor, A.E. Adamczyk, art. cyt., s. 27.
Biblioteka Teologiczna, powołana 27 września 2001 roku zarządzeniem
rektora Uniwersytetu Śląskiego, została utworzona na bazie Biblioteki Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego; por. B. Warząchowska, Stara
biblioteka nowego wydziału Uniwersytetu Śląskiego, „EBIB. Elektroniczny
Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy” 6 (2002),
http://ebib.oss.wroc.pl/2002/35/warzachowska.php, 10.04.2012.
8
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twach słownikowych. Obecnie bibliografia zawiera ok. 67 tys. opisów bibliograficznych.
W systemie Promax dostępnych jest kilka kreatorów, poprzez które dokonuje się rejestracji prac 9 :
– książka,
– niesamoistna część wydawnictwa,
– czasopismo,
– artykuł,
– polemika,
– wywiad,
– działalność artystyczna,
– koncert,
– wystawa.
Komputerowa baza bibliograficzna początkowo dostępna była jedynie lokalnie, natomiast w roku 2005 uruchomiono interfejs pod nazwą PROWEB, dostępny dla wszystkich użytkowników Internetu 10 .
Wyszukiwanie danych w bazie można prowadzić na kilka sposobów:
– poprzez indeksy,
– za pomocą słowników,
– przy użyciu zapamiętanych strategii (aby skorzystać z tej opcji,
należy podczas logowania w polu Identyfikator wpisać słowo „anonim”.
Użytkownicy systemu w trakcie procesu pozyskiwania informacji
mogą korzystać z następujących indeksów:
– Autor (pracownik UŚ): indeks wyszukuje wyłącznie
pracowników Uniwersytetu Śląskiego,
– Autor (wszyscy): indeks uwzględnia wszystkich autorów,
redaktorów, tłumaczy itd. (także tych, którzy nie są pracownikami
UŚ),
– Czasopismo (Tytuł, Skrót, ISSN): indeks umożliwia wyszukiwanie artykułów w czasopiśmie przez wprowadzenie jego tytułu
9

A.E. Adamczyk, art. cyt., s. 62-63.
Dostępny w Internecie na stronie Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego
pod adresem:
http://opac.bg.us.edu.pl/Scripts/CGIIP.EXE/WService=proweb/prlogin.w,
10.04.2012.
10
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(pełnego bądź skróconego) i numeru ISSN,
– Rok wydania: indeks przeszukuje bazę wyłącznie z uwzględnieniem pola Rok wydania,
– Tytuł: indeks przeszukuje bazę wyłącznie z uwzględnieniem
pola Tytuł,
– Wszystkie pola: indeks przeszukuje bazę z uwzględnieniem
wszystkich pól,
– Wydział (Pracownicy): w odpowiedzi otrzymujemy listę
pracowników wydziału (warunkiem znalezienia się nazwiska
pracownika na liście jest zarejestrowanie w bazie przynajmniej jednej
jego publikacji),
– Wydział (Publikacje): indeks wyświetla publikacje
pracowników wybranego wydziału.
Aplikację umożliwiającą wyszukiwanie w bazie przedstawiono na
poniższym ekranie:

W przypadku bardziej złożonych zapytań istnieje możliwość łączenia poszczególnych wyszukiwań w postaci strategii. Strategie łączymy wówczas ze sobą za pomocą operatorów algebry Boola.
W celu maksymalnego wyeliminowania błędów podczas wprowadzania opisów do bazy przez rozproszony zespół administratorzy sys-
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temu w Bibliotece Głównej UŚ opracowali Instrukcję 11 zawierającą
zasady doboru rejestrowanych źródeł, obejmującą metodykę opracowania poszczególnych typów dokumentów. Od 2007 roku zespół zarządzający bazą składa się z administratorów i korektorów, natomiast
wprowadzaniem opisów zajmują się operatorzy z biblioteki centralnej
oraz bibliotek specjalistycznych. Administratorzy prowadzą także
działalność instruktażową i metodyczną.
Instrumentem służącym wspomaganiu pracy bibliografów jest
tzw. Baza Wiedzy – stanowi ona platformę wymiany doświadczeń
i konkretnych porad, zawiera informacje przydatne dla operatorów
oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie. Zasoby repozytorium dostępne są jedynie w sieci uczelnianej.
Udział Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego
w tworzeniu Bibliografii Dorobku
Biblioteka Teologiczna włączyła się w projekt dokumentowania
dorobku swoich pracowników w roku 2004, wcześniej dwie osoby
uczestniczyły w szkoleniach organizowanych przez pracowników
Działu Informacji Naukowej Biblioteki Głównej. Następnie przystąpiono do instalacji systemu na komputerach pracowników, którzy
zdalnie łączą się z serwerem posadowionym w budynku macierzystej
uczelni.
Początkowo praca wymagała znacznego czasu przy uzupełnianiu
opisów obejmujących zasięgiem chronologicznym lata ubiegłe, począwszy od 2001 roku, kiedy Wydział Teologiczny został powołany.
Informacje o ukazujących się publikacjach czerpano głównie ze strony internetowych wydziału, gdzie w zakładce Pracownicy do dnia
dzisiejszego zamieszczane są wykazy bibliograficzne dorobku pracowników 12 . Spisy aktualizowane są raz do roku i uzupełniane
11

A.E. Adamczyk, M. Tomaszek, Instrukcja dla operatorów bazy Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006
(dokument do użytku wewnętrznego).
12
Wykazy dostępne są w Internecie na stronie Wydziału Teologicznego
pod adresem:
http://www.wtl.us.edu.pl/e107_plugins/katalog_ECTS/ects.php?prac_tryb=3
, 10.04.2012.
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w formie plików w formacie DOC lub PDF z podziałem na rodzaje
publikacji, co nie ułatwia poszukiwań najnowszych prac.
W roku 2005 ukazała się publikacja książkowa podsumowująca
działalność Wydziału Teologicznego w pierwszych latach funkcjonowania. Zawarto w niej także dorobek naukowy pracowników za
lata 2001-2004 13 .
W celu zapewnienia maksymalnej aktualności bazy przygotowano
w bibliotece centralnej i wdrożono na uczelni system e-Zgłoszenie 14 ,
umożliwiający rejestrację publikacji w bazie. Także pracownicy Wydziału Teologicznego przystąpili do tego projektu.
Przebieg prac związanych z gromadzeniem opisów bibliograficznych publikacji pracowników Wydziału Teologicznego w latach
2004-2011 obrazuje tabela.
Tab. 1. Publikacje pracowników Wydziału Teologicznego latach 2004-2011
LATA

2004

2005

Rekordy

517

84

2006 2007 2008 2009 2010 2011
169

31

401

317

188

222

Razem
1 929

Źródło: opracowanie własne.

Zgromadzony materiał bibliograficzny obejmuje 1 929 rekordów.
Całość zbioru zawiera zarówno rekordy wprowadzone do modułu
Bibliografia, jak i Pracownik/Osoba, z czego drugi podzbiór obejmuje sześćdziesięciu siedmiu pracowników. Biorąc pod uwagę, że Biblioteka Teologiczna przystąpiła do projektu w 2004 roku, nie dziwi
fakt, że w pierwszym etapie prac do bazy wprowadzono najwięcej
opisów w dotychczasowym funkcjonowaniu wydziału. Koniecznością było uzupełnienie zbioru z trzech wcześniejszych lat. W kolejnych okresach liczba wprowadzonych rekordów ulegała zmianom.
Z danych zamieszczonych w tabeli 1 wynika, że najmniej rekordów
13

Działalność naukowa Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, w: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 2000-2005 (stan na 30 września 2005 r.), oprac.
L. Szewczyk, Katowice 2005, s. 75-205.
14
Aplikacja dostępna jest w Internecie na stronie Biblioteki Uniwersytetu
Śląskiego,
http://www1.bg.us.edu.pl/e-zgloszenie/e_rejestracja.htm,
10.04.2012.
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(31) wprowadzono w roku 2007, czego powodem były problemy
techniczne. W roku 2008 uzupełniono bazę o brakujące opisy,
a w następnych latach sukcesywnie wprowadzano kolejne publikacje
do rejestru.
Dokonując analizy całości dorobku, należy stwierdzić, że średnia
arytmetyczna przyrostu rekordów bibliograficznych dla wszystkich
badanych lat wynosi 240. W badanym okresie zarejestrowano w bazie dorobek sześćdziesięciu siedmiu pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Można zatem stwierdzić, że w ciągu dziesięciu lat funkcjonowania wydziału na jednego pracownika
przypada średnio 27,8 publikacji. Otrzymany wynik wygląda obiecująco, zważywszy na dynamicznie rozwijającą się kadrę naukową pracowników Wydziału Teologicznego.
Biorąc pod uwagę przekrój tematyczny prowadzonych badań, sporządzono wykaz wydawnictw periodycznych, w których artykuły
pracowników Wydziału Teologicznego pojawiają się najczęściej,
wraz z liczbą artykułów.
Tab. 2. Najpopularniejsze wydawnictwa periodyczne*

Lp.

Tytuł czasopisma

Artykuły

1

„Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”

410

2

„Studia Pastoralne”

124

3

„Śląsk”

33

4

„Studia Teologiczne i Humanistyczne”

28

5

„Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”

26

6

„Verbum Vitae”

21

7

„Studia Oecumenica”

18

8

„Katecheta”

16

9

„Gość Niedzielny”

16

10

„Studia Piekarskie”

11

11

„Vox Patrum”

11

12

„Studia Teologiczno-Historyczne
Śląska Opolskiego”

10
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13

„W drodze”

9

14

„Studia Misjologiczne”

9

15

„Więź”

8

16

„Teologia Praktyczna”

8

17

„Studia i Dokumenty Ekumeniczne”

7

18

„Collectanea Theologica”

6

19

„Ruch Bibliny i Liturgiczny”

6

20

„Scriptura Sacra”

5

21

„Sosnowieckie Studia Teologiczne”

5

Źródło: opracowanie własne.
*

Zestawienie obejmuje zarówno artykuły zamieszczone w periodykach, jak i redakcje czasopism, w skład których wchodzą pracownicy
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.
Analiza przedstawionych danych jednoznacznie wskazuje, że najwięcej publikacji pracownicy wydziału zamieszczają we własnych
periodykach: „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” oraz „Studia
Pastoralne”. Pierwszy z wymienionych tytułów ma bogatą tradycję.
Istnieje od 1968 roku i jest wydawany w Katowicach. Od roku 2002
redakcją czasopisma zajmują się pracownicy Wydziału Teologicznego. Jest to półrocznik o tematyce teologiczno-historycznej, cieszący
się największą popularnością wśród pracowników macierzystego wydziału. Kolejną pozycję zajmuje rocznik Wydziału Teologicznego
„Studia Pastoralne”, poświęcony tematyce teologiczno-pastoralnej,
zawierający materiały liturgiczne, homiletyczne, katechetyczne, misjologiczne. Następnym czasopismem, w których pracownicy Wydziału Teologicznego publikują najczęściej, jest miesięcznik społeczno-kulturalny „Śląsk”, wydawany przez Górnośląskie Towarzystwo
Literackie, w którym naukowcy zamieszczają materiały publicystyczne traktujące o literaturze i historii Śląska.
Na kolejnym miejscu plasuje się kwartalnik „Studia Teologiczne
i Humanistyczne”, tworzony przez śląskich teologów w Katowicach
od 2011 roku. O pozycji kolejnego tytułu zadecydowały w głównej
mierze publikacje pracowników bibliotecznych, gdyż „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” jest czasopismem tworzonym przez Fede-
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rację Bibliotek Kościelnych. Wysoka pozycja półrocznika „Verbum
Vitae” świadczy o dużym zainteresowaniu zagadnieniami biblijnymi,
natomiast kolejne miejsce, jakie zajmuje tytuł „Studia Oecumenica”,
wynika z bogatych tradycji ekumenicznych na Śląsku. Ten sam nurt
reprezentuje tytuł „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”.
W dorobku piśmienniczym pracowników Wydziału Teologicznego obok czasopism naukowych odnotowujemy liczne teksty na łamach wydawnictw społeczno-religijnych i kulturalnych, przeznaczonych dla szerszego kręgu odbiorców: „W drodze” czy „Więź”. Nie
zabrakło również diecezjalnego tygodnika „Gość Niedzielny”.
„Studia Piekarskie” to kolejny tytuł redagowany przez katowickich teologów, omawiający katolicyzm społeczny i kult maryjny
związany z sanktuarium piekarskim. Stosunkowo wysoka pozycja
w rankingu ukazujących się od 2008 roku „Studiów Misjologicznych” może świadczyć o rozwoju badań misyjno-religioznawczych
na wydziale. Pozostałe periodyki poruszają zagadnienia biblijne i liturgiczne oraz reprezentują teologię w ogólności.
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w okresie dziesięcioletniego istnienia rozwija się dynamicznie, a kadra naukowodydaktyczna prowadzi rozległe badania naukowe, co znajduje swoje
odzwierciedlenie w liczbie publikowanych prac.
Wykres 1. Procentowy udział dorobku pracowników
Wydziału Teologicznego w liczbie publikacji pracowników
pozostałych jednostek wchodzących w skład Uniwersytetu Śląskiego
na dzień 31 kwietnia 2012 roku

3%

Wydział
Teologiczny
pozostałe
jednostki UŚ

97%
Źródło: Opracowanie własne.
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Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że od 1997 roku do
końca kwietnia 2012 roku do bazy komputerowej Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego wprowadzono 67 814
rekordów bibliograficznych (moduł Bibliografia), z czego 2 337 rekordów reprezentuje publikacje pracowników Wydziału Teologicznego. Wprowadzone opisy są wynikiem pracy naukowej 2 743 osób,
z czego sześćdziesięciu siedmiu pracowników reprezentuje Wydział
Teologiczny.
Analiza zamieszczonych danych pokazuje, że procentowy udział
dorobku bibliograficznego pracowników Wydziału Teologicznego
w publikacjach zarejestrowanych w bazie całej uczelni jest niemały,
zważywszy na krótki okres funkcjonowania wydziału i nie tak liczną
kadrę naukowo-dydaktyczną jak w innych jednostkach funkcjonujących na uniwersytecie.
System Promax, ułatwiający pracę bibliografów rejestrujących dorobek pracowników Uniwersytetu Śląskiego, umożliwia tworzenie
statystyk, jednakże ogranicza znacznie możliwości przeszukiwania
i wyświetlania danych, gdyż nie jest narzędziem służącym do przeprowadzania analiz bibliograficzno-bibliometrycznych.
Wkład Wydziału Teologicznego w rozwój bazy Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego podnosi prestiż jednostki w środowisku. Baza umożliwia przegląd dorobku pracowników,
stanowi inspirację do dalszych badań oraz przybliża środowisku akademickiemu wkład nauk teologicznych w twórczy rozwój życia naukowego na Uniwersytecie Śląskim.

