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abStrakt:
W artykule przedstawiono znaczenie strony internetowej w przeka-

zywaniu informacji o ofercie usługowej biblioteki wydziałowej na przy-
kładzie Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Ukazano zakres informacji potrzebnych czytelnikom, a umieszczanych na 
stronach WWW bibliotek. Zaprezentowano też formy komunikacji elek-
tronicznej służącej nawiązaniu i utrzymaniu kontaktu z użytkownikami. 

Słowa kLuczowe:
Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Działalność 
usługowa biblioteki. Strona WWW.

Na przestrzeni ostatnich lat Internet stał się najskuteczniejszym na-
rzędziem służącym rozpowszechnianiu informacji o usługach świadczo-
nych przez różnorodne instytucje. Siła jego oddziaływania została szybko 
dostrzeżona w rzeczywistości bibliotekarskiej. Biblioteki jako instytucje 
usługowe, aby przyciągnąć użytkowników, również musiały zaistnieć 
w środowisku sieciowym, zakładając własne strony internetowe. Pio-
nierami w tej dziedzinie w Polsce były biblioteki akademickie, których 
pierwsze witryny pojawiły się w 1995 r. [14, s. 33]. 
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Podstawową wirtualną usługą biblioteki jest katalog elektroniczny 
OPAC (Online Public Access Catalog), zawierający wszelkie dane o znaj-
dujących się w niej zbiorach i zapewniający czytelnikom możliwość za-
mawiania, rezerwacji i prolongaty materiałów bibliotecznych z dowolne-
go miejsca i w dowolnym czasie. Z biegiem czasu biblioteczne serwisy 
WWW zaczęły zapewniać także na szeroką skalę dostęp do tworzonych 
lub subskrybowanych baz danych oraz organizować dostęp do wyselek-
cjonowanych, uporządkowanych najczęściej tematycznie pod kątem po-
trzeb danej grupy użytkowników, rozproszonych w sieci zasobów elek-
tronicznych. Tym sposobem biblioteki naukowe przekształciły się w tzw. 
biblioteki hybrydowe charakteryzujące się hybrydyzacją mediów (mate-
riały mają postać drukowaną i elektroniczną), usług (świadczonych trady-
cyjnie i sieciowo) oraz umiejętności (bibliotekarza oraz użytkownika) [9]. 
W bibliotece hybrydowej obsługą zostaje objęta, oprócz użytkowników 
rzeczywistych, cała społeczność potencjalnych, wirtualnych użytkowni-
ków, z którymi kontakt odbywa się zazwyczaj właśnie poprzez witrynę 
internetową biblioteki stanowiącą „bramę” do jej informacyjnej przestrze-
ni cyfrowej [9, s. 24].

Obecnie stronę WWW można nazwać standardem, elementem obo-
wiązkowym funkcjonowania każdej biblioteki, jej wizytówką w sieci. 
Witryna biblioteczna spełnia wiele funkcji. Najważniejszą i realizowaną 
w najszerszym zakresie jest funkcja informacyjna. Biblioteki udostępniają 
na stronie wszelkie informacje dotyczące swojego funkcjonowania, posia-
danych zasobów oraz oferowanych usług [11, s. 10-11; 10, s. 16]. Ponadto 
ta funkcja pomaga w dotarciu do zasobów internetowych w postaci roz-
maitych baz danych, serwisów oraz innych stron internetowych o kluczo-
wym znaczeniu dla odbiorców. Strona internetowa jest wizytówką insty-
tucji w sieci, pełni zatem funkcję prezentacyjną. W literaturze przedmiotu 
wielokrotnie podkreśla się rolę strony jako instrumentu promocji placówki 
i jej usług, bo przecież „Poprzez ciekawą i dobrze zaprojektowaną witrynę 
można kształtować wizerunek biblioteki jako jednostki idącej z duchem 
czasu i wychodzącej naprzeciw użytkownikom” [10, s. 16]. Serwis inter-
netowy jest w tej chwili niezbędny, pozwala na stworzenie nowoczesne-
go obrazu placówki otwartej na wszelkie innowacje [10, s. 15] oraz jest 
„instrumentem promocji usług danej placówki w środowisku, elementem 
przyciągającym potencjalnych klientów, gdyż daje wszechstronną orien-
tację o możliwościach zaspokajania różnorodnych potrzeb związanych 
z wykorzystaniem dokumentów i informacji przygotowanych przez daną 
placówkę” [2, s. 296]. Funkcja edukacyjna witryny bibliotecznej wiąże 
się z kolei z realizacją wirtualnych szkoleń wynikających z konieczno-
ści kształcenia użytkowników w zakresie umiejętnego i efektywnego ko-
rzystania z informacji pochodzącej z sieci [4 s. 9; 10, s. 17-18]. Strona 
WWW, wzbogacona o dodatkowe elementy, takie jak bieżące informacje 
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z regionu lub interaktywne formularze zapytań i wskazówki ułatwiające 
budowę strategii wyszukiwawczej, może ponadto pełnić funkcję ogólno-
rozwojową oraz komunikacyjną i doradczą [10, s. 18]. 

Oferta usługowa Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego na 
stronie WWW

Biblioteka Teologiczna uruchomiła swoją pierwszą stronę interne-
tową w 2003 r. [3, s. 104-105]. Pod koniec 2010 r. funkcjonowanie pod 
nowym adresem http://www.bt.us.edu.pl rozpoczęła odsłona witryny 
w obecnym kształcie, zbudowana w oparciu o CMS (Content Manage-
ment System) Joomla.

Rys. 1. Strona domowa Biblioteki Teologicznej

Źródło: [1].

Przygotowując strukturę i zawartość treściową strony, tak aby speł-
niała ona oczekiwania odbiorców, zaangażowano cały zespół bibliotecz-
ny, ponieważ „Przystępując do opracowania projektu portalu bibliotecz-
nego zawsze należy zdefiniować jego główne cele i funkcje biblioteczne, 
które ma realizować. Do tego z kolei niezbędne jest rozpoznanie potrzeb 
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użytkowników biblioteki. Użytkownik końcowy i jego oczekiwania mu-
szą stać się centrum uwagi, głównym punktem odniesienia i siłą napę-
dową przedsięwzięcia, jakim jest budowa portalu” [5, s. 61]. Projektując 
poszczególne elementy strukturalne strony, brano zatem pod uwagę po-
trzeby i oczekiwania głównych odbiorców usług biblioteki, którymi są 
pracownicy naukowi oraz studenci dwóch kierunków Wydziału Teolo-
gicznego: teologii oraz nauk o rodzinie. Priorytetem było uruchomienie 
katalogu elektronicznego umożliwiającego przeglądanie zasobów biblio-
tecznych oraz wysyłanie zamówień. Kolejne części składowe witryny po-
jawiały się z biegiem czasu, w miarę rozszerzania działalności biblioteki, 
jak również w wyniku sugestii zgłaszanych przez kadrę naukową. Starano 
się zapewnić kompleksową informację na temat samej biblioteki, jej hi-
storii, gromadzonych zbiorów, przydatną dla wspomnianej grupy użyt-
kowników oraz dla innych potencjalnych odbiorców (osób duchownych 
oraz świeckich), jak również dla innych bibliotekarzy zainteresowanych 
podjęciem współpracy. 

Za pomocą strony internetowej Biblioteka Teologiczna przekazu-
je informacje o pełnym zakresie świadczonych usług. Niełatwo jednak 
dokonać ich jednoznacznej typologii, bowiem „Tradycyjne funkcje bi-
blioteki: gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczanie zbiorów, infor-
mowanie o nich i ich udostępnianie oddzielone w bibliotece tradycyjnej, 
choćby poprzez jej oddziałową strukturę, w jej wersji internetowej o wiele 
ściślej wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Trudno tu oddzielić usługi 
o charakterze stricte informacyjnym od usług udostępniania” [13, s. 64]. 
Ostatecznie analiza zawartości witryny bibliotecznej pozwoliła na wyod-
rębnienie następujących kategorii usług realizowanych przez bibliotekę: 
usługi informacyjne, usługi biblioteczne (udostępnianie) oraz usługi dy-
daktyczne. Osobno omówiono formy komunikacji elektronicznej między 
czytelnikiem a bibliotekarzem. 

I. Usługi informacyjne 

Informacje podstawowe o bibliotece i jej zbiorach
Witryna internetowa każdej biblioteki powinna przede wszystkim 

zawierać podstawowe dane identyfikujące. Na stronie Biblioteki Teolo-
gicznej wszystkie informacje teleadresowe (adres tradycyjny i mailowy, 
numery telefonów i faksu) umieszczone zostały w prawym bocznym 
menu, dzięki czemu widoczne są z poziomu każdej podstrony. W tym 
samym miejscu podano także godziny otwarcia czytelni i wypożyczalni 
oraz godziny pracy działu opracowania. Dodatkowo wskazano instytucje 
nadrzędne biblioteki – Wydział Teologiczny i Uniwersytet Śląski – oraz 
Federację Bibliotek Kościelnych FIDES, której biblioteka i jej pracow-
nicy są aktywnymi członkami. Dołączono logotypy tych instytucji oraz 
bezpośrednie odsyłacze do ich stron internetowych. 
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Dalszych informacji na temat biblioteki i kształtowania zasobów 
dostarcza zakładka Biblioteka,  umiejscowiona w górnym menu. Odna-
leźć tam można najważniejsze fakty dotyczące historii placówki oraz jej 
struktury organizacyjnej. Przedstawiono krótką charakterystykę profilu 
gromadzonych zbiorów, sposoby ich pozyskiwania oraz opisano otrzyma-
ne kolekcje duchowieństwa, w tym m.in. kolekcję ks. arcybiskupa Szcze-
pana Wesołego. Podano też aktualny stan liczbowy księgozbioru oraz 
jego coroczny przyrost z rozróżnieniem liczby otrzymywanych publikacji 
według trzech sposobów nabycia: kupna, wymiany oraz darów. Nie za-
prezentowano jednak szczegółowych podsumowań rocznej działalności, 
których przedstawienie umożliwia wstępne porównanie z funkcjonowa-
niem innych bibliotek podobnego rodzaju [2, s. 293].

Uzupełnieniem opisu biblioteki jest dołączony wykaz publikacji na-
ukowych jej poświęconych (w przeważającej części autorstwa pracowni-
ków instytucji), podzielony na artykuły omawiające różnorodne aspek-
ty działalności oraz teksty charakteryzujące zbiory biblioteczne. Należy 
podkreślić, że Biblioteka Teologiczna jest organizatorem licznych wystaw 
i konferencji, dlatego osobno wyszczególniono sprawozdania dokumen-
tujące te wydarzenia. Do części opisów bibliograficznych dołączone zo-
stały przekierowania do pełnych tekstów, dzięki czemu możliwe jest na-
tychmiastowe uzyskanie bliższych informacji na temat książnicy.

Twórcy strony zadbali również o to, aby znalazła się na niej lista pra-
cowników wraz z dołączonymi zdjęciami. Tego rodzaju prezentacja ma 
ogromne znaczenie – „aby użytkownik odczuł, że znajdzie w bibliotece 
osobę będącą ogniwem łączącym go z informacją” [10, s. 16]. Wskaza-
no zakres obowiązków poszczególnych bibliotekarzy oraz adresy poczty 
elektronicznej, umożliwiając w ten sposób bezpośredni kontakt z osobą 
odpowiedzialną za dane usługi. 

Katalogi biblioteczne
Biblioteka Teologiczna oferuje dostęp elektroniczny do zgroma-

dzonych zbiorów poprzez katalogi funkcjonujące w systemach PROLIB 
i MAK. Obecność dwóch różnych katalogów wynika z faktu, że w 2013 r. 
biblioteka zmieniła system MAK na PROLIB, zbiory zostały włączone do 
wspólnego katalogu elektronicznego Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersy-
tetu Ekonomicznego (Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akade-
micka – CINiBA). Proces przeszukiwania większości księgozbioru odby-
wa się nadal w „starym katalogu”, natomiast wysyłanie zamówień możliwe 
jest wyłącznie za pomocą osobistego konta czytelnika w systemie PRO-
LIB. Wszystkie zmiany dotyczące systemu spowodowały konieczność za-
pewnienia użytkownikom wszelkich niezbędnych informacji związanych 
z nowym sposobem wyszukiwania i zamawiania materiałów bibliotecz-
nych. Dlatego też w dziale O katalogu opisano obydwa katalogi, wyjaś-
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niając, jaka część księgozbioru dostępna jest w systemie PROLIB, a jaka 
w systemie MAK. Załączono szczegółową instrukcję objaśniającą proces 
odnajdywania i zamawiania dokumentów. W sumie zaoferowano dostęp do 
pięciu katalogów: jednego w programie PROLIB oraz czterech w progra-
mie MAK (tzw. katalogu zbiorczego, czasopism, dysertacji, podręczników 
i nut). Opisane zostały możliwości wyszukiwawcze każdej z baz. 

W witrynie zaprezentowano także krótkie omówienie niekontynu-
owanych już katalogów kartkowych: alfabetycznego i rzeczowego oraz 
katalogu alfabetycznego i rzeczowego dla zamkniętego księgozbioru, 
utworzonej w latach dwudziestych XX w. Biblioteki Diecezjalnej, który 
znajduje się obecnie w zasobach Biblioteki Teologicznej. 

Dostęp do e-źródeł
Jednym z zadań strony bibliotecznej, oprócz informowania użytkow-

ników o zbiorach własnych, jest wskazywanie wartościowych źródeł in-
formacji naukowej dostępnych w sieci w postaci książek i czasopism elek-
tronicznych, baz danych i innych zasobów internetowych. Zamieszczanie 
listy odsyłaczy stało się już powszechną praktyką stosowaną w serwisach 
bibliotecznych, ale: „System odsyłaczy nie może być jednak zbiorem 
przypadkowych adresów. Musi być to informacja przemyślana i pogru-
powana w zespoły tematyczne, tak aby użytkownik bez trudu mógł się po 
nim poruszać” [10, s. 17]. Z myślą o potrzebach dwóch najważniejszych 
grup odbiorców witryny Biblioteki Teologicznej – studentów teologii 
oraz studentów nauk o rodzinie – utworzono działy Teologia w Interne-
cie oraz NoR w Internecie. W obydwu zastosowano podobną konstrukcję, 
przedstawiając informacje o przydatnych, wyselekcjonowanych bazach 
danych, bibliograficznych bazach danych oraz bibliotekach cyfrowych. 

W grupie teologicznych zasobów internetowych skupiono się przede 
wszystkim na źródłach naukowych. Znalazły się tam w pierwszej kolej-
ności linki do baz subskrybowanych przez Uniwersytet Śląski w Kato-
wicach (Biblioteka Teologiczna samodzielnie nie prenumeruje żadnych 
baz), w tym osobno wyodrębniono odsyłacze do baz z zakresu religio-
znawstwa i teologii. Załączono adres internetowy platformy Encyklopedia 
wiedzy o Kościele katolickim na Śląsku, zawierającej hasła związane m.in. 
ze śląską organizacją kościelną, duszpasterstwem, obiektami sakralnymi, 
działalnością społeczną i kulturalno-oświatową [12, s. 70-71]. Następnie 
zapewniono bezpośredni dostęp do Bibliografii  Zawartości  Czasopism 
tworzonej przez Bibliotekę Narodową w Warszawie oraz do Bibliogra-
fii Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego, w której użytkownicy 
mogą zapoznać się z dorobkiem piśmienniczym pracowników Wydziału 
Teologicznego [6].

Najliczniejszą grupę stanowią jednak przekierowania do teologicz-
nych baz bibliograficznych. Największą wartość informacyjną przedstawia 
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Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych tworzona przez Federację 
Bibliotek Kościelnych FIDES przy współpracy z Biblioteką Narodową 
[17, s. 175-176]. Obecnie baza zawiera rekordy artykułów z blisko dwustu 
czasopism teologicznych i religioznawczych oraz z ponad czterystu prac 
zbiorowych. Znacząca liczba, ponad 85 000 opisów bibliograficznych, jak 
i rozbudowany system wyszukiwania sprawia, że baza jest doskonałym 
źródłem informacji na temat aktualnych badań z zakresu teologii. Cenną 
pomocą naukową jest także Bibliografia Nauk Kościelnych obejmująca 
teologiczne piśmiennictwo za lata 1940-1979. Z poziomu strony WWW 
biblioteki można ponadto przejść bezpośrednio do Index  Theologicus, 
bazy tworzonej w Uniwersytecie w Tybindze, początkowo w wersji na 
CD-ROM, a dostępnej online od 2007 r. [18, s. 146], w której zaindekso-
wano zawartość ponad sześciuset czasopism oraz ksiąg jubileuszowych 
i materiałów konferencyjnych. 

Witryna Biblioteki odsyła także do licznych baz bibliograficznych 
poszczególnych dyscyplin teologicznych i dziedzin pokrewnych: bibli-
styki, homiletyki, liturgiki, patrologii, teologii dogmatycznej, moralnej, 
prawa kanonicznego, historii i historii Kościoła. Ponadto umieszczono 
adresy internetowe do elektronicznych bibliografii dotyczących św. Jana 
Pawła II oraz kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Ze względu na bardzo dużą liczbę polskich bibliotek cyfrowych po-
stanowiono zamieścić na stronie linki do jedynie dwóch bibliotek regio-
nalnych – Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Śląskiego i Śląskiej Biblio-
teki  Cyfrowej oraz do Federacji  Bibliotek  Cyfrowych. Skoncentrowano 
się natomiast na zapewnieniu dostępu do wszystkich polskich kościel-
nych bibliotek cyfrowych: Księgozbioru Wirtualnego Federacji FIDES, 
Armarium Dominikańskiej Biblioteki Cyfrowej, Biblioteki Cyfrowej Die-
cezji Legnickiej, Cyfrowej Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu, Czytel-
ni Wirtualnej KUL i Biblioteki  Internetowej Zmartwychwstańców, dają-
cych obraz stanu digitalizacji polskich zbiorów kościelnych [19].

Jak dotąd nie powstała żadna baza indeksująca wyłącznie publika-
cje związane z naukami nad rodziną, dlatego też zawartość działu NoR 
w Internecie opiera się przede wszystkim na pedagogicznych zasobach in-
ternetowych w postaci baz danych dostępnych w sieci Uniwersytetu Ślą-
skiego, baz Pedagog i Edukacja oraz Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej. 
Zagadnienia małżeństwa i rodziny poruszane są najczęściej w aspekcie 
teologicznym, dlatego w tym miejscu umieszczono powtórzenia odsyła-
czy do Elektronicznej Bibliografii Nauk Teologicznych oraz Bibliografii 
Teologii Moralnej  i  Etyki. Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów 
podejmujących w pracach temat osób niepełnosprawnych, dołączono od-
nośnik do bazy Problemy niepełnosprawnych. Uzupełnienie stanowi link 
do Katalogu prac dyplomowych Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwer-
sytetu  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego. Zamiarem redaktorów strony 
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było również przybliżenie studentom czasopism naukowych, na łamach 
których obecna jest problematyka rodziny. W tym celu przygotowano 
obszerną listę odsyłaczy do elektronicznej wersji periodyków poświę-
conych wyłącznie tej tematyce oraz tytułów z innych dziedzin wiedzy 
(pedagogika, psychologia, socjologia oraz teologia), które w dużym stop-
niu uwzględniają tematykę małżeństwa i rodziny.

Wśród oferowanych źródeł elektronicznych znalazły się też cyfrowe 
wydania książek i czasopism. W pierwszej grupie zamieszczono linki do 
IBUK Libra wraz z bezpośrednimi odnośnikami do znajdujących się na 
platformie książek z teologii, filozofii i pedagogiki. Jednak przede wszyst-
kim starano się ułatwić użytkownikom dostęp poprzez odpowiednie linki 
do pełnotekstowych wersji publikacji książkowych kadry naukowej Wy-
działu Teologicznego. Taką formą promocji zainteresowani są też sami 
pracownicy, o czym świadczy fakt, że strona biblioteki stała się jedynym 
punktem dostępu do wersji elektronicznej ważnych dla badań początków 
chrześcijaństwa w II i III w., koptyjskich tekstów z Nag Hammadi w tłu-
maczeniu i redakcji naukowej ks. Wincentego Myszora.

Na dział Czasopisma  elektroniczne  składają się linki do aktualnej 
listy czasopism elektronicznych w sieci Uniwersytetu Śląskiego z dzie-
dziny filozofia i religia, do bazy Arianta i do znajdującego się w niej wy-
kazu czasopism z zakresu religioznawstwa i teologii oraz linki do listy 
czasopism teologicznych w serwisach Directory of Open Access Journals 
oraz Elektronische Zeitschriftenbibliothek. Dołączono ponadto odsyłacze 
do periodyków wydawanych przez wydawnictwo Brepols. Na prośbę 
pracowników naukowych wydziału osobno umieszczono adresy interne-
towe ciekawszych, wybranych czasopism publikowanych niezależnie od 
konsorcjów wydawniczych. W tym miejscu znalazły się również prze-
kierowania do elektronicznych wydań śląskich periodyków: „Gościa Nie- 
dzielnego”, „Studiów Pastoralnych”, „Studiów Teologicznych i Humani- 
stycznych”, „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych” oraz „Wroc-
ławskich Wiadomości Kościelnych”.

Dodatkowo w dziale Linki, poprzez adresy internetowe centralnych 
katalogów NUKAT, Katalogu  Bibliotek  Dominikańskich  w  Polsce oraz 
multiwyszukiwarki FIDKAR FIDES, umożliwiono użytkownikom loka-
lizację poszukiwanych dokumentów, które nie znajdują się w zbiorach 
biblioteki. Podano także odnośniki do zasobów bibliotecznych polskich 
(w tym do bibliotek wydziałów teologicznych) i zagranicznych oraz 
odnośniki do wybranych serwisów katolickich. Należy też wspomnieć, 
że na stronie umieszczono również wskazówki dotyczące uzyskania, za 
pomocą systemu OneLog, dostępu do zasobów elektronicznych Biblioteki 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z komputerów zlokalizowanych 
poza siecią uczelnianą. 
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Prezentacja zbiorów
Aby informacja o księgozbiorze nie ograniczała się jedynie do rezul-

tatów wyszukiwania przeprowadzonego w katalogu OPAC, wiele miejsca 
na stronie internetowej poświęcono promocji zbiorów. W celu przybliżenia 
czytelnikom chociaż części bogatego (liczącego blisko 150 000 wolumi-
nów) zasobu bibliotecznego, na stronie głównej regularnie prezentowane 
są nowości wydawnicze w postaci naukowych publikacji teologicznych, 
głównie autorstwa pracowników Wydziału Teologicznego, bądź też wy-
dawnictw regionalnych. Oprócz zamieszczonej kopii okładki do lektury 
zachęca krótki opis lub spis treści publikacji. Pełną listę proponowanych 
na przestrzeni lat pozycji książkowych można przeglądać w dziale Warto 
przeczytać. Serwis biblioteczny jest ponadto źródłem podstawowych in-
formacji o działalności wydawniczej macierzystego wydziału. Zakładka 
Publikacje WTL zawiera opatrzony zdjęciami okładek wykaz serii oraz 
periodyków naukowych Wydziału Teologicznego wraz z odnośnikami 
kierującymi do jego strony, gdzie znajdują się pełne dane o publikacji. 

W funkcję kulturotwórczą biblioteki wpisuje się szeroko prowadzo-
na działalność wystawiennicza. „Organizowane wystawy dają możliwość 
przybliżenia tematów i zagadnień, które są aktualne w Kościele i słu-
żą upamiętnieniu osób, rocznic, wydarzeń poprzez dostępną literaturę” 
[16, s. 168]. Aktywność ta pozwala na eksponowanie bogatego i inter-
dyscyplinarnego księgozbioru poprzez organizację wystaw tematycznych 
towarzyszących rozmaitym wydarzeniom (rocznicom, jubileuszom i kon-
ferencjom naukowym) z życia Wydziału lub Uniwersytetu [15, s. 82]. 
Działalność ekspozycyjna książnicy znajduje odzwierciedlenie w witrynie 
internetowej – komunikaty dotyczące przygotowanych wystaw umiesz-
czane są na stronie głównej oraz w zakładce Wydarzenia. Każda wystawa 
ilustrowana jest bogatą dokumentacją fotograficzną prezentowaną w dzia-
le Galeria, co daje użytkownikom możliwość wirtualnego uczestnictwa 
w tych wydarzeniach.

Inne informacje
Należy również nadmienić, że w witrynie bibliotecznej umieszczono 

kanały RSS innych instytucji, dzięki którym użytkownik może na bieżąco 
śledzić najnowsze wydarzenia z najbliższego otoczenia  Biblioteki Teolo-
gicznej: Wydziału Teologicznego, Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego oraz 
Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. 

II. Usługi biblioteczne (udostępnianie)
Na stronie internetowej informacje dotyczące udostępniania zbio-

rów (prezencyjnego i na zewnątrz) wyeksponowane zostały w górnym 
menu poprzez zakładkę Udostępnianie. Zaprezentowany tam krótki opis 
czytelni wraz z dołączonymi dokumentami (regulaminem oraz wzorem 
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wniosku na korzystanie z prac magisterskich), zapewniają użytkownikom 
wyczerpującą informację na temat zasad korzystania ze zbiorów na miej-
scu. Natomiast podany wykaz wszystkich znajdujących się w czytelni 
działów oraz serii wydawniczych umożliwia zorientowanie się w zawar-
tości księgozbioru czytelnianego.

W tym miejscu poinformowano także użytkowników o podsta-
wowych kwestiach związanych z wypożyczaniem na zewnątrz mate-
riałów bibliotecznych. Wskazano link do elektronicznego formularza 
rejestracyjnego oraz dokumenty, jakimi powinny dysponować poszcze-
gólne grupy użytkowników podczas zapisu do biblioteki. Zamieszczono 
ponadto standardową informację o liczbie oraz okresie, na jaki można 
wypożyczać zbiory. 

III. Usługi dydaktyczne i działalność naukowa Biblioteki 

Szkolenia użytkowników
W ofercie usług dydaktycznych Biblioteki Teologicznej znajdują się 

przede wszystkim szkolenia użytkowników indywidualnych i zbiorowych 
z zakresu wyszukiwania informacji, o czym można się dowiedzieć za po-
średnictwem zakładki Materiały szkoleniowe. Oprócz krótkiej notatki na 
temat szkoleń znajdują się w niej materiały ze zrealizowanych już zajęć 
dla studentów, uczestników seminarium z teologii dogmatycznej oraz 
nauk o rodzinie. Składają się na nie szczegółowe wykazy zasobów inter-
netowych, z których mogą skorzystać słuchacze podczas pisania prac na-
ukowych: katalogi i multiwyszukiwarki biblioteczne, bazy bibliograficz-
ne, biblioteki cyfrowe, elektroniczne wersje czasopism oraz inne otwarte 
zasoby internetowe. Uzupełnieniem elektronicznych źródeł jest lista pub-
likacji drukowanych dotyczących metodyki pisania prac z zakresu teolo-
gii. Materiały obejmują w dużej części powtórzenia adresów z działów 
Teologia w Internecie oraz NoR w Internecie, jednak pozostałe odnośniki 
kierujące do bardziej tematycznie wyspecjalizowanych zasobów siecio-
wych sprawiają, że całość stanowi bogate źródło wartościowych informa-
cji pomocnych dla studentów obydwu kierunków. 

Za inną formę edukacji użytkowników proponowaną za pomocą 
serwisu WWW, tym razem w zakresie terminologii z zakresu biblioteko-
znawstwa i informacji naukowej, można uznać dział Porady, w którym 
wyjaśniane są rozmaite pojęcia, takie jak „biblioteka cyfrowa” lub 
„katalog OPAC”.

Działalność naukowa
Jedną z form usług szkoleniowych są konferencje i sympozja organi-

zowane w ramach działalności naukowej bibliotek [7, s. 488]. Biblioteka 
Teologiczna jest organizatorem konferencji naukowych, o czym informu-
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je za pośrednictwem strony w zakładce Wydarzenia. Relacja fotograficz-
na z konferencji, podobnie jak w przypadku wystaw, umieszczana jest 
w dziale Galeria. 

Witryna biblioteczna to także doskonałe narzędzie służące pro-
mowaniu działalności naukowej pracowników Biblioteki. Bibliografia 
publikacji kadry bibliotecznej, obejmująca blisko sto trzydzieści prac 
– wydawnictwa zwarte, artykuły, sprawozdania i recenzje – zamiesz-
czona w dziale O bibliotece jest dowodem jej znaczącej aktywności piś-
mienniczej i wpływa na tworzenie pozytywnego wizerunku książnicy 
w otoczeniu [8, s. 300].

IV. Komunikacja z użytkownikami
Strona WWW umożliwia użytkownikom sieci nawiązanie wirtualne-

go kontaktu z biblioteką poprzez: adresy poczty elektronicznej biblioteki 
i wszystkich jej pracowników oraz komunikację interaktywną w postaci 
forum dyskusyjnego. Warunkiem skorzystania z tej drugiej formy jest za-
łożenie na stronie własnego konta, nie powiązanego z kontem bibliotecz-
nym. Dzięki forum czytelnicy mają możliwość wysyłania zapytań oraz 
zgłaszania sugestii. Najnowsze dyskusje widoczne są z poziomu strony 
głównej, a archiwizacja postów przydatna jest wszystkim użytkownikom 
i eliminuje powtórzenie tych samych pytań, które ma miejsce w komuni-
kacji indywidualnej. Dotychczas najczęściej poruszaną za pomocą forum 
kwestią był katalog elektroniczny.

Zakończenie
Witryna internetowa Biblioteki Teologicznej jest podstawowym 

narzędziem informacji o usługach oferowanych przez placówkę. Wśród 
nich zwraca uwagę przewaga usług o charakterze informacyjnym. Dostęp 
do kilku katalogów z zaawansowanymi możliwościami wyszukiwaw-
czymi sprawia, że użytkownik otrzymuje kompleksowe dane dotyczące 
różnych grup gromadzonych przez bibliotekę dokumentów. Podkreślić 
należy działania mające na celu promowanie zbiorów, zarówno najnow-
szych, prezentowanych w dziale Warto przeczytać, jak i starszych, eks-
ponowanych tematycznie podczas wystaw relacjonowanych również 
w sposób wirtualny. 

Pozytywnie należy ocenić organizację dostępu do wolnych zasobów 
sieciowych. Pomimo że biblioteka samodzielnie nie subskrybuje żadnych 
baz ani też nie tworzy własnych baz danych, to dzięki umiejętnemu dobo-
rowi wielu wartościowych adresów internetowych stanowi dla użytkow-
ników dobry punkt wyjściowy do dalszych poszukiwań w dziedzinie nauk 
teologicznych i studiów nad rodziną oraz aktywnie wspiera proces na-
uczania macierzystego wydziału. Można jedynie zwrócić uwagę na brak 
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opisu podawanych linków, co w przypadku części z nich utrudnia czytel-
nikom rozeznanie się w zawartości treściowej. Należałoby także oczeki-
wać efektywniejszego wyeksponowania realizowanych przez bibliotekę 
szkoleń, nie tylko poprzez niewyróżniającą się zakładkę Materiały szkole-
niowe, ale być może za pomocą odrębnego działu w górnym menu strony. 

Atutem witryny jest przyjęty sposób informowania o samej bibliote-
ce, jej historii i księgozbiorze. Brak szczegółowych danych zmniejsza ry-
zyko zniechęcenia przeciętnego odbiorcy zainteresowanego uzyskaniem 
ogólnych informacji o placówce i profilu zbiorów. Z kolei obszerny wykaz 
publikacji o bibliotece, częściowo z dostępem do pełnotekstowej wersji, 
stanowi wyczerpujące źródło wiadomości dla tych użytkowników, którzy 
chcą wnikliwie zapoznać się z charakterem gromadzonych zasobów.

Wyzwaniem na przyszłość dla redaktorów strony jest opracowanie 
jej angielskiej lub niemieckiej wersji językowej, co umożliwiłoby więk-
szą promocję licznie reprezentowanej niemieckojęzycznej części zbiorów 
o tematyce śląskoznawczej, będącej przedmiotem zainteresowania zagra-
nicznych naukowców, o czym świadczą liczne kwerendy i zapytania kie-
rowane drogą elektroniczną. 

Reasumując, można stwierdzić, że strona internetowa odgrywa zna-
czącą rolę w zakresie informacji o ofercie usługowej Biblioteki Teologicz-
nej. Uzupełniana i aktualizowana na bieżąco, w zależności od oczekiwań 
jej odbiorców bądź też nowych form działalności placówki, kształtuje 
wizerunek książnicy jako instytucji świadczącej szeroki wachlarz usług, 
a tym samym instytucji ważnej, potrzebnej i otwartej na różnorodne po-
trzeby użytkowników, tak realnych, jak i wirtualnych. 
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