
HISTORIA BIBLIOTEKI INSTYTUTU TEOLOGII PASTORALNEJ KUL

Powstanie  Biblioteki  ściśle  związane  jest  z  utworzeniem  Sekcji  Teologii
Pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W dniu 16 V 1958 r. na wniosek
ówczesnego dziekana Wydziału Teologicznego oraz zlecenie Episkopatu Polski, Rada
Wydziału  podjęła  uchwałę  o  erygowaniu  Sekcji  Teologii  Pastoralnej  na  kursie
wyższym teologii. Oficjalne otwarcie Sekcji nastąpiło wraz z rozpoczęciem nowego
roku akademickiego 1 X 1958 r.  W ramach nowej agendy utworzono następujące
katedry:  1)  katedrę  teologii  pastoralnej  ogólnej,  w  której  skład  weszły:  katedra
liturgiki, katedra katechetyki i katedra homiletyki, 2) katedrę socjologii religii i 3)
katedrę psychologii duszpasterskiej.  Stanowiły one podwaliny podziału przyszłego
księgozbioru na poszczególne dziedziny1. 

Zalążkiem Biblioteki w obecnej jej formie było powstanie w 1961 r. Zakładu
Naukowego  Socjologii  Religii.  Inicjatorem  utworzenia,  miejsca  kluczowego  dla
poszerzania wiedzy intelektualnej, był ks. doc. dr Józef Majka, ówczesny kierownik
sekcji  pastoralnej.  Początki  Zakładu były  trudne.  Od chwili  założenia  do 1963 r.
funkcjonował on w prymitywnych warunkach lokalowych, a także bez należytego
wyposażenia w pomoce naukowe. Po trzech latach udało się przenieść Zakład do
nieco lepszego pomieszczenia2. 

Rok  1966,  w  którym to  otwarto  nowy  Zakład  Teologii  Pastoralnej,  można
uznać za początek biblioteki zakładowej, we właściwym rozumieniu tego słowa. W
nowym Zakładzie znalazły pomieszczenie wszystkie specjalizacje sekcji a dla każdej
z  nich  wydzielono  księgozbiory,  wybrano  sale  wykładowe  oraz  przygotowano
urządzenia do pracy badawczej3. 

Pierwsze  lata  istnienia  upłynęły  pod  znakiem  kompletowania  i
inwentaryzowania  księgozbioru,  gromadzenia  i  porządkowania  istniejących  już
materiałów ankietowych, sporządzania map, m.in. kościelno-administracyjnej mapy
Polski,  czy  map  poszczególnych  diecezji  oraz  przygotowywania  sprawozdań
dotyczących  m.in.  praktyk  religijnych,  socjologii  powołań  czy  duszpasterstwa
młodzieży4. 

Funkcjonowanie  Biblioteki  związane  było  ze  ścisłą  współpracą  z
wykładowcami  wszystkich  specjalizacji  sekcji.  Owocem  działań  naukowo-
badawczych prowadzonych  w katedrach  Zakładu Teologii  Pastoralnej  były  liczne
prace habilitacyjne, doktorskie, licencjackie oraz magisterskie. Od początku, prace te
były przez bibliotekę gromadzone i włączane do księgozbioru (inwentaryzowane i
opatrzone sygnaturą). Praktyka ta zanikła dopiero w 2010 r., co spowodowane było

1 Por. W. Piwowarski. Zarys dziejów Sekcji Teologii Pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1958-1968.
W: Roczniki Teologiczno-Kanoniczne T. 15: 1968 z. 3 s. 36

2 Por. Tamże. s. 38
3 Por. W. Piwowarski. Zarys dziejów Sekcji Teologii Pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1958-1968.

W: Roczniki Teologiczno-Kanoniczne T. 15: 1968 z. 3 s. 39
4 Por. Tamże. s. 50-51
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coraz  mniejszą  powierzchnią  użytkową  w  magazynie  biblioteki.  Do  tej  pory
zgromadzono ok 3 143 prace, w tym: z teologii pastoralnej – 322, socjologii religii –
348, liturgiki – 703, katechetyki – 763, homiletyki – 225 oraz duszpasterstwa rodzin
–  782.  Do  dnia  dzisiejszego,  po  uprzednim złożeniu  odpowiednio  wypełnionego
podania, prace pozostają do podręcznego wglądu studentów i wykładowców uczelni.
Udostępnianie  odbywa  się  na  zasadach  funkcjonujących  w  Archiwum
Uniwersyteckim.

Zgłębiając rys historyczny biblioteki nie można pominąć momentu, w którym
ustanowiono jej ostateczną nazwę. W 1968 r. mocą Dekretu Sacrae Congregationis
pro  Institutione  Catholica,  sekcja  pastoralna  otrzymała  prawo  instytutu.  Od  tego
momentu  Zakład  Teologii  Pastoralnej  funkcjonuje  pod  nazwą  Instytutu  Teologii
Pastoralnej,  zaś  biblioteka  Zakładu  nosi  nazwę  Biblioteki  Instytutu  Teologii
Pastoralnej5. 

Lokalizacja biblioteki w początkowych latach zmieniała się niemal co roku. W
roku  akademickim  1969/1970  zakłady  naukowe  Instytutu  Teologii  Pastoralnej
mieściły  się  przy  ulicy  Glinianej  21;  w  roku  1970/1971  przeniesiono  je  do
pomieszczeń przy ulicy Fryderyka Szopena 216; 

Wraz z początkiem roku 1972 Instytut Teologii Pastoralnej wraz z biblioteką
otrzymał  nowy  lokal,  znajdujący  się  w  podziemiach  głównego  budynku
uniwerysteckiego przy Al. Racławickich 14. Nie było to jednak lokum szczęśliwe.
Już w lutym 1972 r.,  kierownik Instytutu ks.  dr hab. docent Adam L. Szafrański,
wystosował pismo do Rektoratu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w którym
prosi o bezzwłoczną rakcję na trudne warunki panujące w pomieszczeniach Instytutu.
Brak odpowiedniej wentylacji pomieszczeń uniemożliwiał długotrwałą, w nich, pracę
i korzystanie z księgozbioru. Ponadto "brak stałej,  normalnej  cyrkulacji  powietrza
(...)  wpływa  bardzo  niekorzystnie  na  książki  i  meble...7"  powodując  pleśnienie
przedmiotów, paczenie się mebli itp. W piśmie zwrócono również uwagę na potrzebę
odpowiedniego ogrzania piwnicznych pomieszczeń, tak by stworzyć warunki dobre
zarówno dla ludzi, mebli jak i księgozbioru8. Po kilkukrotnych prośbach ze strony
Instytutu, w marcu 1973 r. zakład został przeniesiony do nowych pomieszczeń na 1
piętrze  głównego  budynku  KUL,  złożonych  z  pięciu  sal  i  czytelni9.  Należy
nadmienić,  że  w skład  pomieszczeń  bibliotecznych  wchodziła  jedynie  czytelnia  i
przynalegający do niej mały pokój dla bibliotekarza.

Księgozbiór  biblioteki  nieustannie  się  powiększał,  "...w 1972 r.  liczył  3009
tytułów, 870 czasopism, 41 mikrofilmów; w 1973 – 3376 tytułów, 933 czasopism, 62
mikrofilmy; w 1974 r. - 3934 tytuły, 996 czasopism, 84 mikrofilmy; w 1975 – 4240 –

5 Por. B. Koszałka. Biblioteki Zakładowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W: Archiwa, biblioteki i muzea 
kościelne T. 23: 1971 s. 193

6 A. L. Szafrański. Kronika Instytutu Teologii Pastoralnej KUL. W: Roczniki Teologiczno-Kanoniczne T. 19: 1972 z. 
6 s. 96

7 Pismo Kierownika Instytutu Teologii Pastoralnej skierowane do Rektoratu KUL, z dn. 28 II 1972 r. 
8 Por. Pismo Kierownika Instytutu Teologii Pastoralnej skierowane do Rektoratu KUL, z dn. 28 II 1972 r. 
9 Por. A. L. Szafrański. Kronika Instytutu Teologii Pastoralnej KUL. W: Roczniki Teologiczno-Kanoniczne T. 23: 

1976 z. 6 s. 93
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tytułów, 996 czasopism, 84 mikrofilmy..."10. Zakład prenumerował łącznie 54 tytuły
czasopism11.

W  latach  1966  –  1974  funkcję  bibliotekarza  sprawowała  pani  Zuzanna
Podlewska.  Następnie  w  roku  akademickim  1975/1976,  funkcję  bibliotekarki
instytutu pełniła mgr Weronika Czekańska, zaś w latach 1976/1978 stanowisko to
objęła  Krystyna  Wawro.  Od  listopada  1970  r.,  do  pomocy  w  bibliotece,  została
zatrudniona  na  niepełny  wymiar  czasu  pracy,  jedna  stypendystka12.  Panie  swoje
obowiązki spełniały przy pełnej współpracy z ówczesnymi kierownikami Instytutu
Teologii  Pastoralnej:  w  latach  1975-1977:  ks.  prof.  dr  hab.  W.  Piwowarski,
1977/1980:  ks.  doc.  dr  hab.  R.  Rak  oraz  (1976/1977-  zastępstwo  za  ks.
Piwowarskiego)13. 

Powszechnie wiadomo, że najlepszym obrazem realizacji zadań powierzonych
bibliotece, jest liczba jej czytelników. Łączy się ona ściśle z liczbą kształcących się
studentów. Tak więc w roku akademickim 1975/1976 w Instytucie  studiowało 98
studentów i doktoranów. W kolejnych latach grono to stopniowo się powiększało. Co
za  tym  idzie,  w  roku  akademickim  1975/1976  liczba  odwiedzających  czytelnię
wynosiła  3917  osób,  zaś  liczba  wypożyczonych  pozycji  4025.  W roku  kolejnym
liczba odwiedzających bibliotekę była równa 3923, natomiast liczba wypożyczonych
pozycji  wzrosła  do  4854.  Czytelników  zarejestrowanych  w  wypożyczalni
odnotowano 49614. 

Od 1 IX 1978 r. funkcję bibliotekarki objęła p. Alicja Hubicka. Na stanowisku
tym, pozostała do 2009 r.  Przez 30 lat  pracy księgozbiór biblioteki  wzrósł  ponad
trzykrotnie.  W  marcu  1979  r.  księgozbiór  liczył  5379  druków  zwartych,  1217
czasopism, 346 zbiorów specjalnych, w tym 147 mikrofilmów; inne – 5215. Natomiast
31 I 2007 r. liczby te znacznie wzrosły: druki zwarte – 18240, czasopisma – 3007,
zbiory specjalne – 900, w tym: mikrofilmy – 252, płyty, taśmy – 212; oraz inne –
43616. 

Powiększający się księgozbiór oraz wzrost liczby studentów, zrodził potrzebę
zatrudnienia osób do pomocy bibliotekarzowi. Od listopada 1970 r. zatrudniano w
bibliotece stypendystów. Początkowo była to jedna osoba,  jednak z  biegiem lat  –
adekwatnie do liczby gromadzonych woluminów – liczba przyjętych stypendystów
zwiększyła  się  nawet  do  517.   Do  ich  głównych  obowiązków  należała  obsługa
czytelników, oraz porządkowanie księgozbioru. Zatrudnieni stypendyści stanowili dla

10 A. L. Szafrański. Kronika Instytutu Teologii Pastoralnej KUL. W: Roczniki Teologiczno-Kanoniczne T. 23: 1976 z. 
6 s. 94

11 Por. A. L. Szafrański. Kronika Instytutu Teologii Pastoralnej KUL. W: Roczniki Teologiczno-Kanoniczne T. 19: 
1972 z. 6 s. 96

12 Arkusz Statystyczny za miesiąc listopad 1970 r. 
13 Por. R. Kamiński. Kronika Instytutu Teologii Pastoralnej KUL (1975-1978). W: Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 

T. 26 1979 z. 6 s. 125
14 Por. Tamże s. 128
15 Por. Dokumentacja Biblioteki Instytutu Teologii Pastoralnej. Arkusz Statystyczny za miesiąc: styczeń – marzec 

1979, sporządzony przez p. Alicję Hubicką. 
16 Por. Dokumentacja Biblioteki Instytutu Teologii Pastoralnej. Arkusz Statystyczny za rok 2007, sporządzony przez 

p. Alicję Hubicką.
17 Por. Dokumentacja Biblioteki Instytutu Teologii Pastoralnej. Arkusze Statystyczne z lat 1970-2008.
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bibliotekarza nieodzowną pomoc, usprawniając obsługę czytelników. Dzięki nim, bez
większych  problemów,  czas  oczekiwania  na  realizację  zamówień  skrócono  do
minimum, wypełniając je w dużej mierze na bieżąco.  

Gromadzenie księgozbioru odbywało się na dwa sposoby. W miarę możliwości
finansowych  dokonywano  zakupów  potrzebnych  publikacji.  Jednak,  z  powodu
niewielkich nakładów pieniężnych, przeznaczonych na rzecz biblioteki – początkowo
głównym  źródłem  dzieł  naukowych  były  dary.  Na  kartach  ksiąg  akcesji,  jako
darczyńcy zapisało się większość profesorów sekcji pastoralnej. Wśród nich znaleźli
się m.in. ks. dr Wojciech Danielski, ks. dr Adam Szafrański, ks. doc. dr Józef Majka,
ks. doc. dr Władysław Piwowarski, ks. dr Franciszek Blachnicki czy ks. doc. dr Piotr
Poręba.  Ponadto  swoje  dzieła  składali  w  darze  takie  znamienite  postacie  jak  Ks.
Prymas  Stefan  Wyszyński18.  Profesorowie  nawet  pośmiertnie  przysłużyli  się  do
powiększania  spuścizny  naukowej  biblioteki.  Przykładem  jest  testamentalne
przekazanie  Zakładowi  Liturgiki  osobistego księgozbioru przez ks.  dra  Wojciecha
Danielskiego  (+1985).  Część  z  nich  stanowią  cenne  cimelia,  trudno  dostępne  na
rynku  księgarskim19.  Po  dziś  dzień,  wykładowcy  pracujący  w  przynależnych
bibliotece  instytutach,  pozostawiają  w  darze  swoje  prace  naukowe.  Stało  się  to
niemal tradycją.

W latach 70-tych księgozbiór podzielono na 8 działów – specjalizacji: teologię
pastoralną  ogólną  (hodogetykę),  liturgikę,  homiletykę,  katechetykę,  teologię
pastoralną  społeczną,  socjologię  religii,  duszpasterstwo  społeczno-charytatywne  i
antropologię  pastoralną20.  Układ  ten  na  przestrzeni  lat  nieznacznie  się  zmieniał.
Ostatecznie  kształtuje  się  on  następująco:  1)  Teologia  pastoralna  ogólna,  2)
Antropologia  pastoralna,  3)  Socjologia  religii,  4)  Liturgika,  5)  Katechetyka,  6)
Homiletyka, 7) Edukacja medialna oraz 8) Duszpasterstwo rodzin i nauki o rodzinie.
Działy  zostały  utworzone  w  odniesieniu  do  potrzeb  usamodzielnionych  już
Instytutów: Teologii Pastoralnej i Katechetyki, Liturgiki i Homiletyki oraz Instytutu
Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej. Łatwo zatem zauważyć, że pomiędzy Biblioteką a
Instytutami – z których wzięła ona swój początek – istnieje silna więź współpracy.

Również  kwestia  finansowania  biblioteki  jest  wyrazem współdziałania  i  jej
współzależności  z  pracownikami  Instytutu a  także Wydziału.  Budżet  podstawowy
ustalany  jest  przez  władze  Uczelni.  Ponadto  istnieją  jednak  dodatkowe  źródła
pieniędzy  przeznaczonych  na  zakup  księgozbioru.  W  miarę  swoich  możliwości,
finansowego wsparcia udziela bibliotece Dziekan Wydziału Teologii oraz od 2003 r.
Dział  Obsługi  Badań  i  Projektów  Naukowych  KUL (wcześniejsza  nazwa  KBN).
Niejednokrotnie,  w  obliczu  problemów  finansowych  Uczelni,  DOBiPN  KUL
odgrywał fundamentalną rolę w zakupach nowych publikacji.

Przełomowym momentem w formowaniu się obecnego kształtu biblioteki, stał
się  rok  1999.  We  wrześniu  tegoż  roku,  cały  księgozbiór  został  przeniesiony  do

18 Por. Dokumentacja Biblioteki Instytutu Teologii Pastoralnej. Księga Akcesji z lat 1969-1986.
19 Por. Dokumentacja Biblioteki Instytutu Teologii Pastoralnej. Pismo kierownika Instytutu do Intendentury KUL z 

dn. 16 I 1990 r. 
20 Por. B. Koszałka. Biblioteki Zakładowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W: Archiwa, biblioteki i muzea 

kościelne T. 23 1971 s. 193

4



nowych pomieszczeń w budynku Collegium Jana Pawła II, na 9 piętrze. Znajduje się
tam  do  chwili  obecnej.  W  porównaniu  do  tychczasowego  miejsca  urzędowania
czytelni, gdzie było zbyt mało miejsca aby pomieścić cały księgozbiór21, pokoje na 9
piętrze dawały szerokie  możliwości  rozwoju.  Biblioteka zyskała 3 pomieszczenia:
czytelnię, magazyn oraz pokój do opracowań zbiorów dla bibliotekarza. Sam moment
zmiany  lokalizacji  wiązał  się  z  ogromnym wysiłkiem ówczesnych  pracowników.
Przeniesionych zostało ponad 15,5 tys.  woluminów (w tym także mikrofilmów)22.
Wiązało się to z odpowiednim przygotowaniem zbiorów do transportu, a następnie
ich umiejscowienia w nowym lokum. 

Nowe pomieszczenia wychodziły na przeciw potrzebom naukowym studentów
i wykładowców. Duża i  przestronna czytelnia  (50 m²)  posiada:  14 stolików, przy
których  znajduje  się  25  miejsc  przeznaczonych  dla  czytelników,  5  stanowisk
komputerowych podłączonych z siecią internetową oraz 2 stanowiska obsługujące
edytory  tekstu.  Ponadto  w  czytelni  znajduje  się  2  katalogi  kartkowe:  katalog
systematyczny oraz alfabetyczny. Księgozbiór wprowadzano do owych katalogów do
grudnia 2009 r. Od 2000 roku, prowadzony jest katalog komputerowy obsługiwany
przez  system  VTLS  Virtua,  co  w  dobie  komputeryzacji  znacznie  usprawnia
wyszukiwanie  księgozbioru.  W 2014 r.  zdygitalizowano katalogi  kartkowe,  dzięki
czemu  zwiększyła  się  ich  ogólna  dostępność.  W  czytelni  znajduje  się  też  tzw.
księgozbiór podręczny: słowniki, encyklopedie, leksykony, dokumenty papieskie czy
Pismo  Święte.  W  2014  r.  zbiory  podręcznego  wypożyczenia  liczyły  ok  1125
woluminów. Studenci i profesorowie bardzo cenią sobie możliwość skorzystania "na
miejscu" z wielu cennych publikacji.  

Pomieszczenie,  które  zostało  przeznaczone  dla  bibliotekarza  jest  miejscem
przede wszystkim funkcjonalnym. Znajdują się w nim 2 stanowiska komputerowe,
umożliwiające  spokojne  opracowywanie  księgozbioru.  W  pokoju  opisywane  i
przechowywane  są  dokumenty  dotyczące  zakupów  oraz  opracowań  zbiorów.
Biblioteka w swoim posiadaniu ma niezbędne do pracy drukarki, kserokopiarkę oraz
czytnik  kodów  kreskowych.  Trwają  prace  przygotowawcze  do  wprowadzenia
elektronicznego modułu wypożyczeń. Od grudnia 2009 r. nowo nabyte publikacje są
wprowadzane  jedynie  do  katalogu  komputerowego.  Do  użytku  biblioteki  został
oddany również magazyn (72 m²). Wyposażono go w 63 regały na księgozbiór, co
daje  ok  370  m półek.  Nowe warunki  lokalowe stanowiły  podwaliny  do  rozwoju
jednostki. 

Biblioteka  chcąc  wychodzić  na  przeciw  potrzebom  czytelników,  wdrażała
coraz to nowe opcje udogodnień wypożyczania księgozbioru i niesienia informacji
związanych  z  funkcjonowaniem  czytelni.  Od  2007  r.  istnieje  strona  internetowa
biblioteki,  prężniej  działająca  od  2010  roku.  Na  stronie  znaleźć  można  godziny
otwarcia czytelni, listy nowości bibliotecznych a także dane kontaktowe. Od 2014 r.

21 W piśmie kierownika Instytutu Teologii Pastoralnej do Intendentury KUL z dn 16 stycznia 1990 r., zawarta jest 
informacja o tym, że część księgozbioru ze względu na brak miejsca, przechowywany był u jednego z 
współpracowników w konwikcie.

22 Por. Dokumentacja Biblioteki Instytutu Teologii Pastoralnej. Arkusz Statystyczny za rok akademicki 1998/1999, 
sporządzony przez p. Alicję Hubicką.
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rozpoczęto również zamieszczanie bibliografi zawartości czasopism gromadzonych
przez bibliotekę oraz spisy treści nowości zakupionych w ostatnim roku, ułożonych
tematycznie. Ponadto stworzono możliwość składania propozycji tytułów do zakupu.
Absolutnym novum jest strona na profilu społecznościowym facebook, gdzie znaleźć
można informacje o ciekawych wydarzeniach, nie tylko z zakresu ściśle naukowego.

Wzrost  liczby  studentów  na  Wydziale  Teologii  oraz  powstawanie  nowych
kierunków,  spowodowały  wzrost  liczby  czytelników.  W  roku  akademickim
2001/2002  ich  liczba  ogółem wyniosła  8466.  W tym też  roku,  po  raz  pierwszy,
stanowisko  bibiliotekarza  przy  pełnym  wymiarze  pracy  obejmowało  2  osoby:
wieloletni pracownik p. Alicja Hubicka oraz p. Renata Niezbecka, zatrudniona 1 III
2002r..  Ponadto  do  pomocy  w  obsłudze  czytelników  było  przyjętych  3
stypendystów23. Pani Niezbecka swoje stanowisko obejmowała do 31 XII 2003 r. Od
27 XII 2003 r. do 31 XII 2006 r. jej miejsce zajęła p. Joanna Krzywonos. 1 I 2007 r.
została zatrudniona – absolwentka Wydziału Teologii – p. mgr Justyna Orzechowska
(z d. Sajkiewicz). Od 30 IV 2009 r. na stanowisku bibliotekarza pozostała p. mgr
Justyna Orzechowska24. We wrześniu 2012 r. udała się ona na urlop macierzyński, a
następnie  wychowawczy.  Na  czas  jej  nieobecności,  obowiązki  przejęła  p.  mgr
Agnieszka Marczak vel Maciejak (absolwentka teologii na KUL) i sprawuje je do
chwili obecnej. 

Niż demograficzny,  który nastał  w Polsce,  spowodował  duży spadek liczby
studentów,  co  wywarło  wpływ na  zmniejszenie  liczby  czytelników.  Statystyki  za
2012 rok pokazują iż liczba osób zarejestrowanych w Bibliotece Instytutu Teologii
Pastoralnej  spadła  do  2937.  Było  to  jednym z  powodów zaprzestania  zawierania
przez  KUL  umów  zleceń  ze  studentami/doktorantami,  na  prace  pomocnicze  w
czytelni.  Ponadto,  wpływ  na  taki  obrót  kwestii  zatrudnień  miała  trudna  sytuacja
finansowa Uczelni25. 

Pomimo zmniejszenia liczby czytelników – w porównaniu z latami 2006-2011
–  cięcie  etatów  znacznie  utrudniło  pracę  bibliotekarza.  Od  roku  akademickiego
2013/2014 w bibliotece obowiązki pełni 1 pracownik. Jedynie dzięki uprzejmości i
serdeczności  studentów  –  wolontariuszy,  bibliotekarz  ma  wsparcie  i  możliwość
załatwienia, niejednokrotnie pilnych spraw poza biblioteką, w godzinach jej otwarcia.

XXI wiek oznaczał  dla  biblioteki  wiele  zmian,  począwszy od otrzymania  i
zagospodarowania nowych pomieszczeń,  aż po likwidację etatów studenckich.  Do
historycznych  momentów  funkcjonowania  biblioteki  bezsprzecznie  należy  jej
konsolidacja  z  Biblioteką  Wydziału  Teologii.  W 2013 r.,  gdy  mocniej  wybrzmiał
pomysł połączenia obu jednostek, reakcją był głęboki sprzeciw zarówno studentów,
jak  i  pracowników  Wydziału.  W  2014  r.  ze  strony  wykładowców,  zostało
wystosowane pismo do Rektora KUL, z prośbą o pozostawienie  obu Bibliotek w
dotychczasowych ich formach. List skierowany do Rektora KUL zawierał podpisy

23 Por. Dokumentacja Biblioteki Instytutu Teologii Pastoralnej. Arkusz Statystyczny za rok akademicki 2001/2002, 
sporządzony przez p. Alicję Hubicką.

24 Informacje uzyskane od pracownika Sekcji pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
25 Por. Pismo Prorektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, dr hab. Krzysztofa Nareckiego, prof. 
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więszkości  pracowników  Wydziału  Teologii,  z  kierownikiem  Instytutu  Teologii
Pastoralnej ks. dr hab. Andrzejem Kicińskim na czele. Swoje poparcie w tej sprawie
wyraził również Dziekan Wydziału – ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski. Studenci
Wydziału także zbierali podpisy aby ukazać swój sprzeciw wobec zaproponowanych
zmian.  Również  Biblioteka  Uniwersytecka  okazała  wsparcie  w  tej  sprawie.
Początkowo  chciano  zlikwidować  jedną  z  czytelni,  co  jednak  ostatecznie  się  nie
udało. 

Końcowym efektem działań  Władz  Uniwersytetu  było  Zarządzenie  Rektora
KUL z dn.  23 lipca 2014r.,  które  głosiło,  że  od dnia 24 lipca 2014 r.  Biblioteka
Wydziału  Teologii  i  Biblioteka  Instytutu  Teologii  Pastoralnej  funkcjonują  pod
wspólną  nazwą:  "Biblioteka  Wydziału  Teologii"26.  Ponadto  ujednolicony  został
budżet obu jednostek. Interwencja całego Wydziału uchroniła bibliotekę pastoralną
od likwidacji czytelni i zmian personalnych. Biblioteka Instytutu Teologii Pastoralnej
została  przyłączona  do  Biblioteki  Wydziału  Teologii.  Pozostawiono  jednak
dotychczasową formę jej funkcjonowania. Księgozbiór, choć z jednego wspólnego
budżetu,  nadal  jest  gromadzony  indywidualnie,  adekwatnie  do  pastoralno-
katechetycznego charakteru czytelni. Czytelnia na 9 piętrze została opatrzona nazwą
"Czytelni Zbiorów Teologii Pastoralnej". Udostępnianie zbiorów nadal odbywa się
bez zmian. Każda z czytelni wypożycza księgozbiór indywidualnie. Stąd też nasuwa
się  wniosek,  że  konsolidacja  w  dużej  mierze  odbyła  się  jedynie  w  kwestiach
administracyjnych – na papierze. 

Pomimo wszelkich napotykanych trudności  biblioteka – a obecnie  Czytenia
Zbiorów Teologii Pastoralnej – funkcjonuje sprawnie i z pełnym zaangażowaniem jej
pracowników. Na początku każdego roku akademickiego organizowane są w niej,
szkolenia  dla  pierwszorocznych  czytelników.  Bibliotekarz  stara  się  służyć
korzystającym z czytelni profesorom i studentom, udzielając wskazówek i porad w
zakresie  poszukiwania  potrzebnego  księgozbioru.  Obecnie  czytelnia  jest  otwarta
przez  31 godzin  tygodniowo,  od  poniedziałku do piątku.  W 2014 r.  W zasobach
Czytelni Zbiorów Teologii Pastoralnej odnotowano liczbę 30618 woluminów, w tym
24644  książek,  5974  czasopism,  34  mikrofilmy,  2  dokumenty  kartograficzne,  8
dokumentów  graficznych,  339  materiałów  audiowizualnych  ora  3227  zbiorów
innych. Zarejestrowano 2189 czytelników, a czytelnię odwiedziło 11262 osoby27. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że Biblioteka Instytutu Teologii Pastoralnej
zarówno  swój  początek,  jak  i  rozwój  zawdzięcza  w  dużej  mierze  pracownikom
Instytutu,  a  nawet  całego  Wydziału.  Stara  się  być  funkcjonalna  i  jak  najbardziej
użyteczna dla swoich czytelników. Warto również podkreślić, że bogactwo wiedzy,
które gromadzi w swoim magazynie, służy tak czytelnikom Wydziału Teologii jak
również Wydziału Nauk Społecznych czy Prawa.

Agnieszka Marczak vel Maciejak

26 Por. Zarządzenie Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dn. 23 lipca 2014r. W sprawie 
funkcjonowania Biblioteki Wydziału Teologii i Biblioteki Instytutu Teologii Pastoralnej pod wspólną nazwą.

27 Por. Sprawozdanie biblioteki do GUS-u za rok 2014. Sporzadzone przez p. Agnieszkę Marczak vel Maciejak.
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