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SŁOWO WSTĘPNE 

 

 

 

 

 Przekazujemy do rąk Czytelników nowy numer czasopisma 

2/98 „FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych”. 

Opublikowane są w nim artykuły omawiające katolickie 

serwisy internetowe, sposób katalogowania czasopism w systemie 

VTLS, zasady gromadzenia księgozbioru, opis unikalnego 

leksykonu, biblijne motywy w literaturze polskiej. Zawarte są w 

nim także sprawozdania z działalności Federacji oraz aktualne 

adresy bibliotek członkowskich. 

Mamy nadzieję, że tak różne materiały, zarówno historyczne, 

jak i  związane z unowocześnianiem warsztatu bibliotekarza, będą 

służyć wszystkim czytelnikom naszego biuletynu. Gorąco 

zachęcamy  do czynnego udziału w życiu Federacji, także poprzez 

przekazywanie redakcji materiałów i uwag, które zostaną 

wydrukowane w kolejnych zeszytach. 

 

 Prosząc o wstawiennictwo patrona naszej Federacji 

św. Maksymiliana Kolbego, życzymy wszelkiego Błogosławieństwa 

Bożego. 

 

 

 

 

 

  ks. Jan Bednarczyk 

 



 

 

 

 

 



ks. Jan Bednarczyk 

Papieska Akademia Teologiczna 

Kraków 

 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności Federacji FIDES za okres  

14. V 1997 – 25. VI 1998 r. 
 

 

Szanowni Państwo,  

Niech mi będzie wolno w imieniu Zarządu Federacji 

Bibliotek Kościelnych FIDES przedstawić (krótkie) sprawozdanie 

z jej działalności za okres 14. V 1997 – 25. VI 1998 r. 

 Na początku z radością informuję i witam w naszym gronie 

nowych członków Federacji: 

- Bibliotekę Instytutu Jana Pawła II (Kuria Metropolitalna) 

w Krakowie; 

- Bibliotekę Instytutu Teologicznego im. Św. Jana Kantego 

w Bielsku Białej; 

- Bibliotekę Opactwa Ojców Cystersów w Krakowie – Mogile; 

- Bibliotekę Instytutu Teologicznego im. Błog. Wincentego 

Kadłubka w Sandomierzu; 

- Bibliotekę Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji 

Kaliskiej. 

 

Jesienią ubiegłego roku Federacja zorganizowała 

w Warszawie 3 kursy  szkoleniowe dla użytkowników pakietu 

MAK; w dwóch kurach dla początkujących wzięło udział ok. 50 

osób – w pierwszym od 15 – 18 IX ’97 około 30 osób oraz 

w drugim od 13 – 16 X ’97 ok. 20 osób. Trzeci dla 

administratorów baz danych w programie MAK dla ok. 20 osób 

przeprowadzono w dniach 22 - 25.IX ’97 r. Federacja wyraża 

swoją wdzięczność Bibliotece Narodowej za udostępnienie 

laboratoriów komputerowych dla przeprowadzenia tych szkoleń. 
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 Pracownicy Bibliotek należących do Federacji FIDES 

udzielali sobie nawzajem pomocy i konsultacji w zakresie obsługi 

i działania programu MAK. Traktujemy to jako ważny przejaw 

współpracy naszych Bibliotek i pragniemy podziękować 

wszystkim osobom udzielającym takiej pomocy. 

 Federacja FIDES jest od 1995 r. członkiem zwyczajnym 

Conseil International des Associations de Bibliothèques de 

Théologie. Pragnę poinformować, że w dniach 12 – 18 IX 

bieżącego roku coroczne posiedzenie Międzynarodowej Rady 

Stowarzyszenia Bibliotek Teologicznych odbędzie się 

w Krakowie. Posiedzenie to odbywa się w tym roku w Polsce na 

zaproszenie Papieskiej Akademii Teologicznej  w Krakowie oraz 

Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. 

 Członkowie Federacji brali udział w różnych spotkaniach 

i konferencjach bibliotekarzy polskich. Przedstawiciele Federacji 

uczestniczyli także np. w otwarciu Wyższego Seminarium 

Duchownego w Legnicy. 

 Przygotowany został kolejny numer czasopisma FIDES – 

Biuletyn Bibliotek Kościelnych (1-2/1997) w nakładzie 240 

egzemplarzy (jest już do nabycia). Bardzo serdecznie dziękujemy 

Paniom Małgorzacie Janiak i Dorocie Górskiej za trud włożony w 

jego przygotowanie. 

 Do Federacji FIDES zwrócił się w sierpniu 1997 r. Ośrodek 

Informacji w Maredsous w Belgii (z ramienia Conseil 

International des Associations de Bibliothèques de Théologie) z 

prośbą o rozprowadzenie ankiety na temat wykorzystywania 

klasyfikacji i języków wyszukiwawczych. Kopie ankiety wysłano 

do bibliotek członkowskich FIDES. Dziękujemy wszystkim, 

którzy zechcieli na nie odpowiedzieć.  

Federacja FIDES uczestniczyła w przekazywaniu do 

Biblioteki Narodowej ankiet na temat księgozbiorów bibliotek 

kościelnych. Na podstawie ankiet przygotowano bazę danych. 

Ankiety przekazano Bibliotece Narodowej. 

 W okresie sprawozdawczym Zarząd Federacji odbył trzy 

spotkania, w czasie których omawiano sprawy: 

- przyjęcie nowych członków; 

- sprawy walnego Zgromadzenia; 
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- sprawy finansowe, w tym dotacji z Ministerstwa Kultury 

i Sztuki oraz Komitetu Badań Naukowych; 

- działalności Federacji i bibliotek członkowskich. 

Biuro Federacji otrzymało 120 listów oraz wysłało 290. 

Serdecznie dziękuje sekretarzowi Biura Federacji – 

p. Małgorzacie Janiak za tę pracę.   

 

W najbliższym czasie do ważniejszych zadań Federacji 

FIDES można zaliczyć: 

- starania o umożliwienie bibliotekom członkowskim szerszego 

dostępu do Internetu; 

- ujednolicenie zasad katalogowania oraz formatowania baz 

danych w bibliotekach członkowskich; 

- kontynuację prowadzenia kursów szkoleniowych dla 

pracowników  bibliotek członkowskich zarówno w zakresie 

komputeryzacji, jak również w zakresie katalogowania; 

- szukania dróg rozpoczęcia działalności gospodarczej 

Federacji. 

Niestety nie udało się uniknąć pewnych niedociągnięć 

w pracy Federacji; np. aktywności niektórych komisji. 

Przepraszamy Wszystkich za niespełnienie ich oczekiwań pod 

adresem Federacji. 

Bardzo serdecznie dziękuję Członkom Zarządu Federacji 

FIDES oraz Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się 

w pracę naszej wspólnoty bibliotecznej.  

Serdeczne Bóg Zapłać. 

 



Ewa Poleszak 

Biblioteka Księży Jezuitów 

Warszawa 

 

 

Protokół z IV Walnego Zgromadzenia Federacji 

Bibliotek Kościelnych FIDES 
 

 

W dniach od 25 do 27 czerwca 1998 r. odbyło się, 

w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym na 

Bielanach w Warszawie, IV Walne Zgromadzenie Federacji 

Bibliotek Kościelnych FIDES. W obradach uczestniczyły 52 

osoby reprezentujące 32 biblioteki zrzeszone w Federacji. 

Z zaproszonych gości obecni byli: ks. dr Marian Zielniok - 

delegat Rady Episkopatu d/s Kultury, ks. dr hab. Krzysztof 

Pawlina Rektor WMSD w Warszawie, ks. Marek Otolski 

reprezentujący Stowarzyszenie Wydawców Katolickich, 

p. Tadeusz Pilas twórca Katolickiego Serwisu Wydawniczego 

w Internecie, ks. dr Piotr Klimek z Papieskiego Wydziału 

Teologicznego w Warszawie, dr Maria Dębowska z Archiwów, 

Biblioteki  Muzeów Kościelnych w Lublinie oraz mgr Grażyna 

Wilczynska z Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

 

  Przebieg obrad:  

 

25 czerwca 1998 r. (czwartek) 

l. Przywitanie uczestników i rozpoczęcie obrad; 

2. Wystąpienia zaproszonych gości; 

3. Sprawozdanie Przewodniczącego Federacji; 

4. Przedstawienie problemów funkcjonowania Federacji;  

5. Wprowadzenie i praca w zespołach regionalnych;  

6. Podsumowanie pracy zespołów, wnioski. 

 

26 czerwca 1998 r. (piątek) 

7. Wycieczka do Biblioteki Narodowej; 

8. Wystąpienia przedstawicieli kilku bibliotek na temat 
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komputeryzacji ich bibliotek; 

9. Wybory (w tym: ustalenie regulaminu wyborów): 

- wybór Komisji Skrutacyjnej;  

- podsumowanie pracy ustępującego Zarządu;  

- sprawozdanie Skarbnika;  

- uwagi do pracy Zarządu;  

- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;  

- głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi; wybory 

nowego Zarządu Federacji ;  

- wybór Komisji Rewizyjnej. 

 

27 czerwca (sobota) 

I0. Komunikat z ukonstytuowania się Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej; 

11. Wystąpienia przedstawicieli dalszych bibliotek na temat 

komputeryzacji ich bibliotek; 

12. Wystąpienie Przewodniczącego Zarządu oraz wnioski 

z Walnego Zgromadzenia. 

 

Ad. 1) Przewodniczący Zarządu ks. dr Jan Bednarczyk rozpoczął 

spotkanie modlitwą i powitaniem wszystkich przybyłych. Na 

przewodniczącego obrad wybrano jednomyślnie ks. Krzysztofa 

Goneta. 

 

Ad. 2) Pierwszy zabrał głos ks. dr hab. Krzysztof Pawlina - Rektor 

WMSD w Warszawie, który, jako gospodarz miejsca powitał 

wszystkich zebranych. Zwrócił uwagę na świadectwo, jakim 

jesteśmy dla czytelników my, bibliotekarze bibliotek kościelnych. 

Powiedział on m. in. ...ludzie najpierw czytają nas, a potem 

książki... Następnie wystąpił ks. dr Marian Zielniok, jako delegat 

Rady Episkopatu d/s Kultury, który mówił o roli Kościoła (w tym 

bibliotek) w popularyzacji kultury, i o trudnościach z tym 

związanych. Kolejny gość ks. Marek Otolski reprezentujący 

Stowarzyszenie Wydawców Katolickich przybliżył cele i zadania 

tego Stowarzyszenia oraz wskazał na możliwości współpracy, jak 

np. nad informatorem o książkach katolickich i planach 

wydawniczych wydawnictw katolickich, tworzeniem list 
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bestsellerów, sprawą księgarskiej hurtowni katolickiej itd. Z kolei 

p. Tadeusz Pilas twórca Katolickiego Serwisu Wydawniczego w 

Internecie nawiązał do współpracy ze Stowarzyszeniem 

Wydawców Katolickich. Mówił o katolickim serwisie 

informacyjnym w Internecie.  Ma on własną domenę, którą 

interesuje się ok. 300 osób, ale tylko 10 wydawców katolickich 

promuje w ten sposób swoje nowości.  

O planach zorganizowania konferencji na KUL’u 

w Lublinie, na temat opracowania rzeczowego zbiorów 

bibliotecznych mówiły: dr Maria Dębowska z ABMK w Lublinie 

oraz mgr Grażyna Wilczyńska z Biblioteki KUL’u (termin 

konferencji 25-26.09.1998 r.). Pani Wilczyńska przedstawiła 

program tej konferencji oraz wspomniała o projektach wspólnego 

katalogu. 

 

Ad. 3) Przewodniczący Federacji ks. dr Jan Bednarczyk 

przedstawił sprawozdanie z pracy za ostatni rok. Zwrócił uwagę 

na postępy w komputerowym opracowaniu zbiorów 

bibliotecznych w systemie MAK oraz na popularność kursów 

obsługi tego systemu.  

 W Federacji FIDES jest zrzeszonych 86 bibliotek. 

Uzupełnieniem sprawozdania była wypowiedź ks. Goneta na 

temat opóźnień z wydaniem kolejnego CDROM'u. Baza 

skatalogowanych komputerowo pozycji rozrasta się i trzeba 

zastanowić się nad sposobem jej poprawienia. Baza, jest dostępna 

do oglądania w Internecie. Ks. Gonet poinformował o odzyskaniu 

części książek, które w I960 r. zostały skonfiskowane z przez 

cenzurę z bibliotek kościelnych. 

 

 

Ad. 4) Ks. Gonet omówił główne problemy dalszego 

funkcjonowania Federacji FIDES, takie jak: opracowanie 

rzeczowe, słownik słów kluczowych, sprawa formatu (przejście do 

VTLS), ujednolicenie opisów, usprawnienia programu MAK, 

prowadzenie szkoleń. Samym wysiłkiem społecznym nie jest 

możliwe rozwiązanie stojących przed Federacja zadań 

i problemów. Ustępujący Zarząd proponuje więc utworzenie 
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stałych etatów. Potrzebne będą jednak stałe fundusze. Sprawę tę  

Zarząd stawia do rozważenia podczas trwania obecnego Walnego 

Zgromadzenia. 

 

Ad. 5) Zarząd wystąpił z propozycją ożywienia współpracy 

pomiędzy bibliotekami FIDES działającymi w jednym regionie. 

Mogłaby powstać rada regionów złożona z osób reprezentujących 

swoje regiony, która wspierałaby Zarząd. Pomysł regionów 

spotkał się wieloma zastrzeżeniami. Było wiele uwag dotyczących 

współpracy również z bibliotekami bez potrzeby tworzenia 

struktur formalnych. Zarząd uwzględniając te uwagi 

zaproponował konkretne problemy do omówienia w grupach, 

które utworzone zostały wg podziału mapy Polski na 6 części. 

Praca w grupach regionalnych polegała na tym, aby 

w świetle celów statutowych zastanowić się nad trzema 

zagadnieniami:  

- utworzenie Biura do obsługi Federacji (sprawy finansowania 

etatów, oczekiwania wobec biura); 

- współpraca regionalna, jak sobie możemy pomagać 

i ukonkretniać współpracę, w jaki sposób usprawnić 

i udrożnić kontakty między sobą; 

- pomysły na usprawnienie funkcjonowania całej Federacji. 

 

Ad. 6) Po zakończeniu pracy w grupach regionalnych, 

reprezentant każdej grupy przedstawiał wnioski z refleksji nad 

wskazanymi przez Zarząd zagadnieniami. 

Zabierający głos byli zgodni, że jest potrzebne utworzenie 

Biura (czy ośrodka) do obsługi Federacji (przynajmniej 1 pełny 

etat). Wymieniano szereg zadań takiego Biura: koordynowanie 

różnych prac Federacji, organizowanie szkoleń, przygotowanie 

podręczników, obsługę techniczną bibliotek z programem MAK, 

wzorcowy katalog w Internecie, tworzenie słownika haseł 

przedmiotowych itd. Najczęstszą propozycją sfinansowania etatu 

było podwyższenie składki, czy opodatkowanie się, a potem 

starania o dotację, prowadzenie dzialalności gospodarczej, 

zorganizowanie własnej księgarskiej hurtowni, założenie fundacji. 
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Wszyscy dostrzegali potrzebę współpracy między 

bibliotekami znajdującymi się w pobliżu siebie (zakonnymi, 

diecezjalnymi, seminaryjnymi). Chodzi tu o wymianę dubletów, 

pomoc zwiazaną z wdrażaniem programu MAK, organizowanie 

szkoleń, dzielenie zadań miedzy biblioteki np. związanych 

z opracowywaniem nowości książkowych, opisywaniem 

zawartości czasopism (zwłaszcza wydawanych u siebie). 

Rozważano też możliwości współpracy ze 

Stowarzyszeniem wydawców katolickich, potrzebą informacji o 

nowościach wydawniczych w sieci Internet, sporządzaniem 

opisów nowych książek przez kompetentną bibliotekę kościelną, 

która powinna otrzymywać gratis wszystkie nowości z 

wydawnictw katolickich udostępnianych w zamian wzorcowe 

opisy. 

W części końcowej p. Tadeusz Pilas złożył ofertę 

prowadzenia odpłatnych szkoleń internetowych dla bibliotek 

kościelnych. 

 

Ad. 7) Wycieczka do Biblioteki Narodowej w Warszawie została 

zorganizowana w dwóch grupach w celu ułatwienia zwiedzania. 

Każda z grup poznała historię i obecną pracę Oddziału Starych 

Druków w Pałacu Rzeczypospolitej przy pl. Krasińskich oraz 

zadania i  funkcjonowanie nowego gmachu Biblioteki Narodowej 

na Polu Mokotowskim, gdzie grupy oprowadzał p. Wojciech 

Pawlak. 

 

Ad. 8) Ks. Krzysztof Gonet rozpoczął od przypomnienia postępu 

prac nad komputeryzacją bibliotek zrzeszonych w Federacji 

FIDES. Zbiory niektórych bibliotek opracowane w programie 

MAK są udostępnione w sieci Internet. Kilka bibliotek otrzymało 

nowe pomieszczenia np. Biblioteka Seminaryjna w Białymstoku, 

w Olsztynie, w Legnicy, Biblioteka Wydziału Teologicznego w 

Opolu. 

Następnie zgłaszający się do zabrania głosu przedstawiciele 

biblioteki kościelnych prezentowali swoje biblioteki zwracając 

uwagę na ich komputeryzację. Byli to kolejno: Edwin Klessa z 

Biblioteki Parafialnej w Trzciance, Małgorzata Galim z Biblioteki 
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Instytutu Teologicznego im. Jana Kantego w Bielsku-Białej, 

Jolanta Szulc z Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w 

Katowicach, Waldemar Kimak z Biblioteki Wydziału 

Teologicznego w Opolu oraz ks. Stanisław Rospond - dyrektor 

Biblioteki Księży Misjonarzy w Krakowie. W związku z 

zaplanowanymi na ten dzień wyborami prezentacje innych 

bibliotek przesunięto na dzień następny. 

 

Ad. 9) Wprowadzono do regulaminu wyborów zasadę, że Zarząd 

jest wybierany zwykłą większością głosów. W skład Komisji 

Skrutacyjnej weszły: s. Genowefa Godlewska (Warszawa) 

i p. Lidia Zając (Sandomierz). Ustalono, że na sali są 32 osoby 

posiadające mandaty i uprawnione do głosowania. 

Przewodniczący Federacji ks. Bednarczyk złożył krótkie 

sprawozdanie z pracy ustępującego Zarządu. Następnie p. Piotr 

Latawiec (skarbnik) poinformował o stanie finansów Federacji. 

Ks. Czesław Michalunio z Komisji Rewizyjnej stwierdził, że po 

zapoznaniu się z dokumentacją, nie ma żadnych zastrzeżeń do 

pracy Zarządu w ostatnim roku. W głosowaniu za udzieleniem 

absolutorium Zarządowi 27 głosów było „za”, nie było głosów 

„przeciw”, członkowie Zarządu wstrzymali się od głosu. 

Po przedstawieniu kandydatów do nowego Zarządu odbyło 

się tajne głosowanie. Po obliczeniu wyników głosowania do 

Zarządu weszli: ks. dr Jan Bednarczyk, ks. dr Jerzy Witczak, mgr 

Piotr Latawiec, mgr inż. Edwin Klessa oraz s. Genowefa 

Godlewska. Zgodnie z regulaminem odbyło się tajne głosowanie 

na funkcje Przewodniczącego Zarządu, którym został ponownie 

wybrany ks. dr Jan Bednarczyk. 

Następnie zgłoszono kandydatury do Komisji Rewizyjnej 

przeprowadzono tajne wybory 3 osób do tej Komisji.  Po 

obliczeniu głosów do Komisji Rewizyjnej weszli: mgr Lidia 

Zielinska, Waldemar Kimak i ks. lic. Krzysztof Gonet. 

 

Ad. 10) Przekazany został komunikat z ukonstytuowania się 

Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Jeśli chodzi o Zarząd to Zastępcą 

Przewodniczącego został ks. dr Jerzy Witczak, Sekretarzem - 

s. Genowefa Godlewska, skarbnikiem - mgr inż. Edwin Klessa, 
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członkiem Zarządu - mgr Piotr Latawiec. Sekretariat prowadzi 

w dalszym ciągu mgr Małgorzata Janiak. 

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w sposób 

następujący: Przewodniczący - Waldemar Kimak, Zastępca - mgr 

Lidia Zielińska, członek - ks. Krzysztof Gonet. 

Ks. Gonet był w poprzedniej kadencji w Zarządzie 

Federacji, więc wymagała wyjaśnienia sprawa ponownego 

kandydowania. Chodzi o interpretacje art. 17 p. 3 Statutu 

Federacji. W tej sprawie została podjęta następująca uchwała 21 

głosów „za”, 1 głos „przeciw”, nie było wstrzymujących się od 

głosu. Ustalono, że: „IV Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek 

Kościelnych FlDES rozumie art. 17 p. 3 Statutu Federacji w ten 

sposób, że „kadencje Zarządu Komisji Rewizyjnej liczą się 

odrębnie”. 

Przypomniano uczestnikom obrad, że Statut naszej 

Federacji został zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu na 5 

lat czyli do 2000 roku. Przed przedstawieniem go do ponownego 

zatwierdzenia można będzie poddać pod głosowanie niektóre 

zmiany w Statucie. 

 

Ad. l1) Po tych komunikatach były kontynuowane wystąpienia 

przedstawicieli bibliotek na temat komputeryzacji ich bibliotek. 

Głos zabierali: ks. Henryk Kaliszuk z Biblioteki Seminarium 

Duchownego z Paradyża, ks. Dariusz Tabor z Biblioteki 

Zmartwychwstańców w Krakowie, który złożył projekt dot. języka 

haseł przedmiotowych dla bibliotek teologicznych, mgr Grażyna 

Wilczynska z Biblioteki KUL, która przybliżyła w skrócie istotę 

języka haseł haseł przedmiotowych. 

O sprawach organizacyjnych swoich bibliotek mówili 

również: ks. Robert Betker z Biblioteki MSD Księży Werbistów 

w Pieniężnie, p. Halina Knahów z Biblioteki Wyższego 

Seminarium Duchownego w Radomiu, ks. dr Jerzy Witczak -

dyrektor Biblioteki Papieskiego Fakultetu Teologicznego 

i MWSD we Wrocławiu, mgr Małgorzata Janiak i ks. dr Jan 

Bednarczyk - dyrektor Biblioteki PAT w Krakowie oraz ks. 

Krzysztof Gonet - dyrektor WMSD w Warszawie. Uzupełnieniem 

wystąpień była wypowiedz ks. Goneta dotyczącą projektowania 
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pomieszczeń bibliotecznych i organizacji pracy w bibliotece. 

 

Ad. 12) W związku z tym, że wiele bibliotek kościelnych boryka 

się z trudnościami lokalowymi, finansowymi itp., Zarząd 

Federacji rozważy sprawę wystąpienia z apelem o stosowną 

pomoc do odpowiednich władz kościelnych oraz przełożonych 

zakonnych. 

Przewodniczący Zarządu ks. Bednarczyk podziękował 

wszystkim przybyłym na obrady, a organizatorom i gospodarzom 

za ich pracę oraz podsumował obrady IV Walnego Zgromadzenia. 

Na koniec ks. Gonet zaprosił chętnych do zwiedzenia swojej 

Biblioteki, która w niedługim czasie powróci na poprzednie 

miejsce przy Krakowskim Przedmieściu. 

 

 

 



Ewa Poleszak 

Biblioteka Księży Jezuitów 

Warszawa 

 

 

Protokół nr 14 z zebrania Zarządu Federacji Bibliotek 

Kościelnych FIDES w dniu 24.06.1998 
 

 

 Obecni: ks. Jan Bednarczyk, ks. Krzysztof Gonet, Piotr 

Latawiec, ks. Jerzy Witczak, Ewa Poleszak i Małgorzata Janiak. 

 

 Plan spotkania: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego spotkania;  

2. Sprawy organizacyjne poprzedzające IV Walne 

Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES; 

3. Przyjęcie nowych członków do Federacji; 

4. Sprawy różne. 

 

 

Ad. 1) Nie było uwag do protokołu. 

 

Ad. 2) Program Walnego Zgromadzenia pozostaje bez zmian. 

Tylko na wycieczki mamy trochę mniej czasu. Autobusy przyjadą 

o kwadrans wcześniej, gdyż o 13.00 powinny być z powrotem. 

W Bibliotece Narodowej przy al. Niepodległości naszym 

przewodnikiem będzie p. Wojciech Pawlak, a w Oddziale Starych 

Druków przy Placu Krasińskich p. Zofia Grzybowska. 

Zastanawialiśmy się nad zorganizowaniem podczas 

Walnego Zgromadzenia pracy w grupach regionalnych. 

Uważamy, że przedstawiciele bibliotek mają wtedy okazję 

nawiązać bliższą współpracę. Pozostaje kwestią otwartą kryterium 

podziału na takie zespoły. Zarząd może zaproponować pewne 

kryteria. 

Recepcja zajmie się rejestracją uczestników, wydawaniem, 

mandatów członkom Federacji, zweryfikowaniem listy gości, 

zbieraniem składek z opłat za pobyt, sprzedażą ostatniego numeru 
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biuletynu.  

 Zakwaterowaniem uczestników oraz bieżącą informacją 

zajmą się klerycy z seminarium. Warunki pobytu 

w Metropolitalnym Seminarium Duchownym na Bielanach są 

bardzo dobre. 

 

Ad. 3) W poczet członków Federacji zostały przyjęte dwie 

biblioteki, które złożyły wymagane dokumenty: 

1. Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji 

Kaliskiej,  

2. Biblioteka Instytutu Teologicznego w Sandomierzu. 

 

Ad. 4) Nowy numer biuletynu naszej Federacji (1-2/1997) będzie 

rozprowadzany podczas Walnego Zgromadzenia. Nie został 

przygotowany CD-ROM z bazami naszych bibliotek. Jest problem 

wydawania CD-ROM'u przy braku jednolitości opisów 

i wielokrotnego zamieszczania tego samego opisu przez różne 

biblioteki.  



ks. Dariusz Tabor CR 

Biblioteka Główna  

Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców 

Kraków 

 

 

Budowa języka haseł przedmiotowych dla potrzeb 

bibliotek teologicznych  

Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES 

- projekt - 

 
1. Istnieje pilna potrzeba stworzenia specyficznego języka haseł 

przedmiotowych dla potrzeb bibliotek teologicznych. Słownik 

języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej nie 

odpowiada naszym potrzebom. 

 

2. Język haseł przedmiotowych to język informacyjno-

wyszukiwawczy, którego słownictwo tworzą tematy i określniki, 

a gramatyką są reguły budowy haseł przedmiotowych
1
. 

 

3. Tematy są to wyrażenia samodzielne, mogące tworzyć hasło 

przedmiotowe
2
. Odpowiadają one przedmiotom. Przedmiotami w 

teologii są pojęcia, osoby, wydarzenia, instytucje i inne. 

 

4. Określnikami są wyrażenia niesamodzielne, występujące tylko z 

tematami
3
. Ich funkcją jest ograniczenie zakresu tematu, uściślenie 

go. Istnieje klasyfikacja określników, która może być aktualna 

także dla naszego języka (określniki treściowe - jednostkowe 

i ogólne oraz  lokalizujące, a także formalne). 

 

5. Gramatyka języka haseł przedmiotowych jest uwidoczniona 

                                                           
1 Sadowska J., Turowska T.: Języki informacvjno-wyszukiwawcze : katalogi 

rzeczowe. Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy, Stowarzyszenie 

Bibliotekarzy Polskich. Warszawa 1990 s. 57 
2 Tamże, s. 58  
3 Tamże, s. 61 
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w strukturze hasła rozwiniętego
4
  

 

Temat - określnik treściowy - określnik lokalizujący  

- określnik formalny 

 

6. Należy podjąć pracę nad sformułowaniem najpierw słownika 

języka haseł przedmiotowych dla bibliotek teologicznych. Może 

ona przebiegać w następującym porządku: 

a) źródłem tematów będą słowniki, leksykony, 

encyklopedie teologiczne. Trzeba wiec wykonać 

bibliografie tych publikacji. Będą one stanowiły bazę dla 

dalszej pracy; 

b) należy sporządzić katalog haseł zamieszczonych w tych 

słownikach eliminując dublety; 

c) tak wykonany katalog  należy  przedłożyć do oceny 

specjalistom z dziedzin teologicznych; 

d) następnie można przystąpić do redakcji słownika 

porządkując tematy w artykuły przedmiotowe, 

posiadające swoje synonimy oraz tematy nadrzędne 

i podporządkowane mu podrzędne - na wzór „Słownika 

haseł przedmiotowych” Biblioteki Narodowej;  

e) źródłem określników może być istniejąca lista 

określników wymienionego powyżej „Słownika” 

Biblioteki Narodowej;  

f) słownik złożony z dwóch części oraz zespól reguł 

gramatycznych będą narzędziami opisu przedmiotowego 

dokumentu dokonywanego w systemie MAK. 

                                                           
4
 Tamże, s. 68 



s. Genowefa Godlewska FMM 

Biblioteka Franciszkańskiego Centrum 

dla Europy Wschodniej i Azji Północnej 

Warszawa 

 

 

Protokół Nr 1 

z  Zebrania Zarządu Federacji 

Bibliotek Kościelnych  FIDES 

w dniu 26.06.1998 r. 
 

                                                         

 Pierwsze zebranie nowego Zarządu miało miejsce podczas 

obrad IV Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych 

FIDES, które odbyło się w dniach  25-27 VI  1998 r. w MWSD w 

Warszawie. 

 

Obecni: 

 - Członkowie nowego Zarządu: ks. dr Jan Bednarczyk,  

ks. dr  Jerzy Witczak, mgr Piotr Latawiec,  mgr inż. Edwin Klessa,  

s.Genowefa Godlewska FMM. 

 - Goście:  ks. mgr Krzysztof Gonet,  mgr Małgorzata  

Janiak,  mgr Ewa Poleszak. 

 Spotkanie,  jak zwykle - rozpoczęto krótką modlitwą. 

 

Plan spotkania: 

1. Ukonstytuowanie się nowego Zarządu;                           

2. Przekazanie obowiązków wśród Członków Zarządu; 

3. Inne sprawy : 

- zapoznanie się z treścią pisma nadesłanego z  BN (odpowiedzi 

na pismo Przewodniczącego  - ks. Jana Bednarczyka); 

- rozmowa n/t konkretnej pomocy Federacji dla bibliotek;     

- ustalenie terminu następnego spotkania Zarządu.   

                    

Ad. 1) Walne Zgromadzenie ponownie wybrało ks. Jana 

Bednarczyka na Przewodniczącego Zarządu.  Zarząd natomiast, 
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spośród siebie jednogłośnie wybrał ks. Jerzego Witczaka na 

Zastępcę Przewodniczącego. Skarbnikiem został -  p. Edwin 

Klessa, sekretarzem - s. Genowefa Godlewska. Członkiem 

Zarządu został p. Piotr Latawiec.  Na czele Sekretariatu Federacji  

w dalszym ciągu pozostaje  p. Małgorzata Janiak.   

Ks. Krzysztof Gonet poinformował Zarząd o składzie Komisji 

Rewizyjnej. Przewodniczącym jest p. Waldemar  Kimak, Zastępcą  

Przewodniczącego - p. Lidia Zielińska,  Ks. Krzysztof Gonet  -  

Członkiem Komisji.  

 

Ad. 2)  Nastąpiło przekazanie obowiązków związanych z funkcją  

Zastępcy Przewodniczącego, Skarbnika i  Sekretarza  Zarządu.  

 

Ad. 3) Sprawy bieżące: pismo ks. Jana Bednarczyka skierowane 

do Dyrekcji Biblioteki Narodowej dotyczyło „przedłużenia zniżek 

na komputerowy program MAK dla bibliotek należących do 

FIDES.  

 Zastanawiano się nad konkretnymi propozycjami działania 

Federacji na rzecz bibliotek  -  np.: otrzymywanie od wydawców 

katolickich obowiązkowego egzemplarza  na  adres konkretnej 

biblioteki, która w zamian  (za ten dar)  podjęłaby  się 

opracowywania tych książek  (w celu ujednolicenia opisów)  i 

udostępniania opisów „naszym” bibliotekom. 

 

 Następne spotkanie Zarządu  odbędzie się 15 września 

w Krakowie z okazji spotkania Międzynarodowej Rady 

Stowarzyszeń Bibliotek Teologicznych.  Spotkanie robocze 

Zarządu  odbędzie się natomiast w Lublinie 26 września, po 

zebraniu formacyjnym zorganizowanym przez  ABMK. 

  

 Spotkanie zakończono krótką modlitwą.  



s. Genowefa Godlewska FMM 

Biblioteka Franciszkańskiego Centrum 

dla Europy Wschodniej i Azji Północnej 

Warszawa 

 

 

Protokół Nr 2 

z Zebrania Zarządu Federacji 

Bibliotek Kościelnych FIDES 

w dniu 05.10.1998 r. 
 

 

  Kolejne zebranie Zarządu odbyło się 5 października b.r. 

w Bibliotece Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. 

 

Obecni: 

 - Członkowie Zarządu: ks. Jan Bednarczyk, ks. Jerzy 

Witczak, p. Edwin Klessa, p. Piotr Latawiec, s. Genowefa 

Godlewska. 

 - Goście: ks. Krzysztof Gonet, p. Małgorzata Janiak, 

ks. Piotr Klimek, p. Krystyna Kowalska. 

 

  

Plan spotkania: 

1. Przyjęcie protokołu z pierwszego spotkania nowego Zarządu;  

2. Dzielenie się spostrzeżeniami oraz omówienie spotkania 

Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Bibliotek Teologicznych 

w Krakowie;  

3. Zapoznanie Członków Zarządu z tematyką spotkania 

formacyjnego w Lublinie; 

4. Inne sprawy: 

 - Organizowanie szkoleń; 

 - Ks. Piotr Klimek - o TEZAURUSIE ETHERELI; 

 - Czy jest możliwa działalność gospodarcza Federacji 

„Fides" ? 

 - Urozmaicenie biuletynu „Fides”. 
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Ad. 1) Uwag do protokołu nie zgłaszano. 

 

Ad. 2) Ks. Jan Bednarczyk wyraził zadowolenie i podziękował 

Członkom Zarządu za udział w spotkaniu Międzynarodowej Rady 

Stowarzyszeń Bibliotek Teologicznych w Krakowie.  

  

Ad. 3) Ks. Krzysztof Gonet w kilku zdaniach przybliżył nam 

tematykę spotkania formacyjnego w Lublinie. Konferencja, której 

tematem było opracowanie rzeczowe zbiorów bibliotecznych, była 

przygotowana we współpracy ABMK z Federacją Fides.  

 Na podstawie zestawienia ankietowego, wcześniej 

rozesłanego do bibliotek Ks. Gonet - przedstawił dane 

statystyczne n/t stanu bibliotek w Polsce. Ogólnym 

spostrzeżeniem przede wszystkim było to, że na sali obrad było 

wiele „nowych” osób (nie związanych z „Fidesem”). Na 

konferencji wiele uwagi poświęcono opracowaniu rzeczowemu. 

Interesujące również były wykłady n/t języka KABA i VTLS-a. 

Najbardziej interesującym - naszą niewielką, „fidesowską” grupę - 

było wystąpienie ks. dr Piotra Klimka z Warszawy. Mówił on n/t 

podstawowych założeń projektu ETHERELI. Dla nas 

to wystąpienie stało się zachętą i pragnieniem by „FIDES” mogło 

się zaangażować w tworzenie TEZAURUSA ETHERELI. 

 

Ad. 4) Zarząd w dalszym ciągu podtrzymuje i popiera 

organizowanie różnego rodzaju spotkań formacyjnych. 

 Przewodniczący Zarządu podziękował Ks. dr Piotrowi 

Klimkowi za wszelką okazaną pomoc dla Federacji. Wspólnie 

z Gościem zastanawiano się nad możliwością zaangażowania się 

„Fidesu” w tworzenie TEZAURUSA ETHERELI. 

 W związku z powyższym podjęto temat o sprawach 

finansowych. 

Jak rozwinąć działalność gospodarczą Federacji aby pewne 

nowe przedsięwzięcia mogły być zrealizowane? Ten temat 

pozostaje otwarty - czekamy na ciekawe propozycje i możliwe 

rozwiązania. 



26  FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych 2/1998 

 

 Urozmaicenie Biuletynu Bibliotek Kościelnych pozostaje 

także sprawą otwartą. Dobrze byłoby, gdyby więcej informacji, 

ciekawych artykułów, itp. napływało do redakcji. Redaktor 

naczelny, ks. Jan Bednarczyk zaprasza wszystkich Pracowników 

bibliotek członkowskich „Fides” do dzielenia się, spostrzeżeniami 

i doświadczeniem z pracy bibliotecznej. 

 

O następnym zebraniu - Zarząd będzie poinformowany 

korespondencyjnie. Spotkanie zakończono modlitwą w intencji 

wszystkich spraw omawianych. 


