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SŁOWO WSTĘPNE

Oddajemy do rąk Czytelników nowy numer czasopisma
1 /2002 „FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych

Many nadzieję, iż Czytelników zainteresują m. in. 
zagadnienia dotyczące działalności FIDES, słownika słów 
kluczowych z teologii, pracy bibliotek uczelni kościelnych, 
zawartości czasopisma „Szpargały” oraz informacje o księgarniach 
internetowych.

Dziękujemy Wszystkim za nadesłane artykuły i zachęcamy do 
dalszej współpracy.

Życzymy Czytelnikom -  za pośrednictwem Św. Maksymiliena 
Kolbego -  wszelkiego Błogosławieństwa Bożego.

Ks. Jan Bednarczyk





Ks. Jerzy Witczak 
Biblioteka Papieskiego Fakultetu 
Teologicznego i Metropolitalnego 
Wyższego Seminarium Duchownego 
Wrocław

Sprawozdanie z pracy 
Zarządu FIDES 

za okres od 12.06.2001 do 16.09.2002

Federacja liczy obecnie 92 biblioteki członkowskie. 
W okresie sprawozdawczym z członkostwa zrezygnowała 
Biblioteka Werbistów w Nysie, natomiast przyjęta została 
Biblioteka LIV Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr 
Nazaretanek w Warszawie.

Zarząd (wybrany na VII Walnym Zgromadzeniu 
w Olsztynie k. Częstochowy w dniu 12.06.2001 r.) pracował 
w składzie: przewodniczący -  ks. dr Jerzy Witczak, Biblioteka 
Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu; zastępca 
przewodniczącego -  ks. dr Jerzy Chęciński, Biblioteka Wyższego 
Seminarium Duchownego w Koszalinie; sekretarz -  Jolanta 
Szulc, Biblioteka Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego 
w Katowicach; skarbnik -  ks. Arkadiusz Rakoczy, Biblioteka 
Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko- 
Praskiej; członek Zarządu -  ks. Wacław Umiński, Biblioteka 
Księży Misjonarzy w Krakowie.

Odbyło się pięć protokołowanych posiedzeń Zarządu. Na 
posiedzeniu w dniu 23.05.2002 r. Zarząd przyjął do wiadomości 
ustanie członkostwa Jolanty Szulc w związku z jej przejściem do 
pracy w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Śląskiego



w Katowicach. Na stanowisku sekretarza Zarządu pozostaje 
wakat.

W sierpniu 2001 r. Federacja otrzymała od Dyrektora 
Biblioteki Narodowej, dr Michała Jagiełło, zaproszenie do 
udziału w obradach Krajowej Rady Bibliotecznej i Rady ds. 
Narodowego Zasobu Bibliotecznego oraz do wiadomości 
informację NIK o wynikach kontroli stanu zabezpieczenia 
i warunków przechowywania narodowego zasobu 
bibliotecznego. W kolejnych posiedzeniach tego gremium 
Federację reprezentował ks. Krzysztof Gonet.

Od 1995 r. FIDES jest członkiem BETH (Bibliotheques 
Europeennes de Theologie). W dniach 4-9.09.2001 
przewodniczący Zarządu uczestniczył w walnym zgromadzeniu 
BETH w Erfurcie (Niemcy). W roku 2002 otrzymaliśmy 
zaproszenie do udziału w walnym zgromadzeniu w Salamance 
(Hiszpania) w dniach 21-26 września. Dzięki pomocy finansowej 
Konferencji Episkopatu Polski będzie to możliwe. Mamy 
nadzieję, że współpraca z BETH pomoże nam w opracowaniu 
wielojęzycznego tesaurusa z teologii i służyć będzie wymianie 
doświadczeń oraz promocji polskich bibliotek kościelnych.

Nowe władze Federacji zostały przedstawione pismem 
z dn. 4.10.2001 ks. bp. Piotrowi Liberze, sekretarzowi 
generalnemu Konferencji Episkopatu Polski. W odpowiedzi 
zdn. 9.10.2001 Ks. Biskup przesłał Federacji życzenia Bożego 
błogosławieństwa w pracy na rzecz chronienia wartości bibliotek 
kościelnych i stałego powiększania skali ich oddziaływania na 
klimat intelektualny i duchowy w naszej Ojczyźnie. Następnie 
w dniu 3.12.2001 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli FIDES 
(ks. Krzysztof Gonet, ks. Arkadiusz Rakoczy, ks. Jerzy Witczak) 
z Księdzem Biskupem, na którym została zaprezentowana 
działalność Federacji, w tym kontakty międzynarodowe z BETH, 
oraz omawiano sprawę udziału FIDES w pracach nad ustawą
o narodowym zasobie bibliotecznym, rozmawiano o raporcie 
NIK i o potrzebie podobnej kontroli bibliotek kościelnych przez 
władze kościelne. Po spotkaniu Ks. Biskup skierował jeszcze
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pismo na ręce ks. K. Goneta z podziękowaniem za wszelkie 
działania i za interesujące spotkanie.

Już na pierwszym swoim posiedzeniu nowy Zarząd powołał 
do życia redakcję „FIDES Biuletynu Bibliotek Kościelnych” 
z siedzibą w Krakowie w Bibliotece Papieskiej Akademii 
Teologicznej. Redaktorem naczelnym Biuletynu pozostał ks. dr 
Jan Bednarczyk, dyrektor Biblioteki PAT. Redakcja zajmować 
się będzie również drukiem i dystrybucją Biuletynu. Jesienią 
2001 r. zostały rozprowadzone wśród bibliotek nieobecnych na 
walnym zgromadzeniu w Olsztynie nr 2 za rok 1999 i nr 1-2 za 
rok 2000. Obecnie zaawansowane są prace nad wydaniem 
dwóch kolejnych zeszytów, które będą przesłane do bibliotek 
członkowskich pocztą.

Biuro ds. Rozwoju i Komputeryzacji zorganizowało 8 
kursów: 1 kurs USMARC w Krakowie (z udziałem 11 osób 
z Federacji) oraz w Warszawę:, 4 kursy podstawowe MAK i 3 
kursy administratora MAK. Wzięło W nich udział łącznie 36 
osób, w tym 26 z FIDES i 10 spoza FIDES. Poza tym Biuro 
w ramach działalności gospodarczej wykonało szereg instalacji 
MAK-a, usprawnień instalacji, rozszerzeń o nowe moduły 
w bibliotekach kościelnych i świeckich. We współpracy 
z bibliotekami Jezuitów w Warszawie i Papieskiego Wydziału 
Teologicznego we Wrocławiu Biuro opracowało wzorcową 
strukturę katalogu w formacie USMARC i prowadziło 
intensywne badania nad automatyczną konwersją katalogów na 
ten format z dotychczasowego formatu MARC-BN. Biuro wydało 
także „Słownik słów kluczowych z teologii -  wydanie studyjne”, 
opracowany przez ks. dr Piotra Klimka. Na działalność studyjną 
Biura w 2001 i 2002 r. Dyrektor pozyskał fundusze z Komitetu 
Badań Naukowych i Ministerstwa Kultury.

Warto też wspomnieć, że dzięki staraniom ks. Arkadiusza 
Rakoczego informacje o FIDES przekazała Katolicka Agencja 
Informacyjna w swoich serwisach z 12.06.2001, 7.10.2001 
i 9.06.2002 r.


