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WYMIANA KRAJOWA W BIBLIOTECE TEOLOGICZNEJ 
UNIW ERSYTETU ŚLĄSKIEGO 

Wprowadzenie 

Współpraca między bibliotekami naukowymi dotyczy najczęściej informacji 
naukowej, opracowania, udostępniania i gromadzenia zbiorów bibliotecznych. 
Jedną z jej form w zakresie gromadzenia i uzupełniania zbiorów jest wymiana. 
Może się ona opierać na posiadanych przez bibliotekę dubletach książek lub cza
sopism, innych drukach zbędnych albo na wydawnictwach własnych. 

Zasięg kontaktów obejmuje zazwyczaj biblioteki w kraju (wymiana krajowa). 
Większe biblioteki naukowe utrzymują kontakty międzybiblioteczne z biblioteka
mi zagranicznymi (wymiana zagraniczna). Wiele bibliotek naukowych w Polsce 
prowadzi tę działalność i dlatego zastanawia niedostateczne omówienie w pol
skiej literaturze fachowej tego problemu. 

Międzynarodowa wymiana wydawnictw doczekała się kilku ciekawych pu
blikacji już kilkadziesiąt lat temu 1 i wydaje się być aktualnym przedmiotem za
interesowań bibliotekarzy w ostatnich latach2

• Brak natomiast publikacji poświę-

1 13. W i n id, Uwagi o stanie wymiany wydawnictw naukowych, ,,Życie Szkoły Wyższej",
7-8 (1962) n r  7-8, s. 129-134 . 

Międzynarodowa wymiana wydaw n ictw PAN, Wrocław 1963; B. Ś w id er sk i, Konferencje

bibliotek polskich w sprawie wymiany wydawnictw z zagranicą, ,,Bibliotekarz", 4 (1964) s. 117-
-119; L. Ło ś, Efektywność zagranicznej wymiany wydawnictw PAN, ,,Pr zegląd Biblioteczny",
36 (1968) z. 3-4, s. 301-320; t e nże, J. Rad o ż yck i, Problemy międzynarodowej wymiany

wydawnictw l'AN, Wrocław 1970; I. Su dr a wska, Sekcja Wymiany Zagranicznej, ,,Archiwa
Biblioteki i Muzea Kościeln e", 23 (1971) s. 80-86; K. Stacho wska, Zagraniczna wymiana

wydaivnictw w procesie specjalizacji zbiorów bibliotecznych, ,,P rzegląd Biblioteczny", 44 (1976)
z .  2, s. 119-125.

2 K. K ost e c ka - Łu k a wska, Zagraniczna wymiana wydawnictw Biblioteki Polskiej
Akademii Nauk w Krakowie w latach 1964-1999, ,,Roczn ik Biblioteki Naukow ej PAU i PAN 
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nokrotnie dużego nakładu pracy oraz orientacji w ksiQgozbiorze prowadzącego 
ją bibliotekarza. 

Reasumując, rezultaty prowadzonej dotychczas wymiany krajowej uznać 
można za dodatnie. Jest ona pod wieloma względami korzystna, a dane z dwóch 
lat świadczą o potrzebie dalszego jej rozwijania. 

INLANDISCHER AUSTAUSCH VON VEROFFENTLICHUNGEN 
IN DER THEOLOGISCHEN BIBLIOTHEK 

DER SCHLESISCHEN UNIVERSIT AT 

Zusammenfassung 

Seit ihrem Anfang im Jahre 200 I hat die Theologische Bibliothek mit 52 
polnischen lnstituten, vorwiegend Bibliotheken der Theologischen Fakultaten, 
Vereinbarungen iiber den Austausch ihrer Veroffentlichungen getroffen. Gegen
stande des Tausches sind alle durch die Theologischen Fakultaten veroffentlichten 
Werke: Biicher, Serien, Zeitschriften. Somit bekommt unsere Bibliothek samtli
che Publikationen aller Theologischen Fakultaten. Dariiber hinaus gibt es mit den 
Bibliotheken der Priesterseminare eine Absprache, Titel fiir Titel zu tauschen. So 
gelangt etwa ein Drittel der Zeitschriften, die fiir uns von Belang sind, in unsere 
Sammlung. Obwohl urspriinglich beabsichtigt war, nur Zeitschriften zu tauschen, 
bekommen wir jetzt auf diese Art auch eine erhebliche Anzahl von Biichern und 
Serien. Auf diese Weise bekommt die Theologische Bibliothek nicht nur die neu
esten theologischen Publikationen, die am wichtigsten sind, sondern auch altere 
Werke, die am Markt nicht mehr erhaltlich sind. Dieser Austausch der Veroffen
tlichungen spielt eine grol3e Rolle bei der Vervollstandigung des Buchbestandes 
unserer Bibliothek. Er dient auch der Forderung von Arbeiten der Theologischen 
Fakultat und bietet eine wichtige Moglichkeit der Zusammenarbeit zwischen den 
Bibliotheken. 




