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SŁOWO WSTĘPNE

Polecamy Czytelnikom kolejny numer czasopisma 
2 (15)/2002 „FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych”.

Przedstawione artykuły przybliżą Państwu działalność 
Federacji w latach 1991-2001. Znajdziecie tu Państwo również 
wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród bibliotek 
członkowskich.

Dla osób zajmujących się katalogowaniem cennym może 
okazać się artukuł mówiący o zasadach tworzenia haseł 
głównych i dodatkowych opisu bibliograficznego.

Na uwagę zasługują także pozycje omawiające strony 
internetowe NUKATu i wybranych wydawnictw katolickich.

Redakcja Biuletynu zachęca wszystkich Czytelników do 
nadsyłania artykułów dotyczących problemów bibliotek 
kościelnych.

Prosząc o wstawiennictwo patrona naszej Federacji 
św. Maksymiliana Marii Kolbego, życzymy wszelkiego 
Błogosławieństwa Bożego w pracy zawodowej i w życiu 
osobistym.



 

 

 

 

 



 
 

PROTOKÓŁ NR 5 
z zebrania Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych 

FIDES 
w dniu 16.09.2002 

 
 

 W dniu 16 września 2002 r. w Bibliotece PWT MWSD we 
Wrocławiu, odbyło się zebranie Zarządu Federacji Bibliotek 
Kościelnych FIDES. W zebraniu uczestniczyli: ks. dr Jerzy 
Witczak, ks. dr Wacław Umiński CM, ks. mgr Arkadiusz Rakoczy. 
W obradach brał również udział Dyrektor Biura ds. Rozwoju 
i Komputeryzacji FIDES – ks. mgr Krzysztof Gonet. 
 Przedmiotem obrad i dyskusji były: 

1. Przedstawienie działalności międzyzjazdowej 
2. Zakup oprogramowania dla sali komputerowej 

Federacji FIDES w Warszawie 
3. Ogłoszenie uchwały Zarządu dotyczącej Biblioteki 

Kapitulnej we Wrocławiu 
 
Ad. 1.  
Przewodniczący Zarządu - Ks. Jerzy Witczak odczytał list od 
przedstawiciela Bibliotehèques Europeenes de Théologie (BETH) 
dotyczący programu ETHERELI. Dokonano analizy stanu płacenia 
składek członkowskich. Postanowiono wnioski z tej analizy 
porównać ze stanem wpłat za CD-FIDES 2001. Zarząd w 
niedalekiej przyszłości nosi się z planem wyjaśnienia sytuacji 
bibliotek, które nie uczestniczą aktywnie w działalności. 
 
Ad. 2. 
Zarząd zaakceptował promocyjny zakup przez dyrektora Biura ds. 
Rozwoju i Komputeryzacji FIDES ks. Krzysztofa Goneta (na 
postawie umowy pomiędzy Episkopatem a firmą Microsoft) 
oprogramowania systemowego dla sali komputerowej Federacji 
Bibliotek Kościelnych FIDES w Warszawie. Koszt operacji 
wyniesie prawdopodobnie niewiele ponad 3500 zł. 
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Ad. 3.  
Zarząd podjął uchwałę, aby Bibliotece Kapitulnej we Wrocławiu 
umorzyć zaległe składki 1995-2001 ze względu na trudną sytuację 
materialną biblioteki oraz za gościnne przyjęcie uczestników 
Walnego Zgromadzenia w dniu 17 i 18 września br. 
 
Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa. 
 

 
 

Protokół sporządził: ks. dr Wacław Umiński CM 
w zastępstwie Sekretarza Zarządu        

 
 



 
 

PROTOKÓŁ NR 6 
 z VIII Walnego Zgromadzenia  

Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES 
w dniach 16-18 września 2002 r. 

 
 

W dniach 16-18 września 2002 r. w Bibliotece PWT 
i MWSD we Wrocławiu odbyło się VIII Walne Zgromadzenie 
Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES 
  

W pierwszym dniu obrad uczestników powitał JE ks. Henryk 
Gulbinowicz. Życząc zebranym wytrwałości w opiece nad 
kościelnymi bibliotekami, zachęcał do pokochania Wrocławia, w 
którym się zgromadzili.  

Przedmiotem obrad w I dniu były: 
1. Sprawozdanie z działalności Zarządu. 
2. Sprawozdanie skarbnika.  
3. Sprawozdanie dyrektora Biura do spraw rozwoju 

i komputeryzacji FIDES 
4. Sprawozdanie komisji rewizyjnej 
5. Wystąpienie gościa z ABMK 
6. Prezentacja możliwości programu MAKWWW 

 
Ad. 1  

Przewodniczący Zarządu – ks. dr J. Witczak przedstawił 
działalność Zarządu w ciągu ostatniego roku. Poinformował, że do 
Federacji FIDES należą 92 biblioteki. Zrelacjonował kontakty 
jakie miały miejsce pomiędzy Federacją FIDES a Biblioteką 
Narodową i Krajową Rada Biblioteczną oraz Radą do Spraw 
Narodowego Zasobu Bibliotecznego.  

Następnie przedstawił sprawozdanie ze spotkania, jakie 
miało miejsce w siedzibie Sekretariatu Episkopatu Polski. 
Przedstawiciele Zarządu Federacji (ks. J. Witczak, 
ks. A. Rakoczy) oraz ks. K. Gonet zostali przyjęci przez 
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sekretarza ks. bpa Liberę. Omówiono podczas niego formy 
dotychczasowej działalności Federacji i planów na przyszłość.  

Na końcu swojego przemówienia poinformował 
o bieżących kontaktach z Bibliothèques Europeennes de 
Théologie (BETH) dodając, że w tym roku będzie reprezentował 
FIDES podczas corocznego spotkania w Salamance w dniach 
21-26 września. 
 
Ad. 2 

Skarbnik Federacji FIDES – ks. lic. Arkadiusz Rakoczy na 
początku swojego wystąpienia przedstawił aktualny stan wpłat. 
Bez zaległości jest 11 bibliotek. Pozostałe bibliotek mają różne 
zaległości. I tak za rok 2002 – 28 bibliotek, za rok 2002 i 2001 – 
29 bibliotek, za rok 2001-2002 – 1 biblioteka oraz za ostatnie 4 
lata – 3 biblioteki. Od 1998 roku nie wpłaciło składek 20 
bibliotek.  

Zarząd podjął uchwałę o podniesieniu składek za rok 2002 
o 20 zł (do 70 zł – jest to pierwsza podwyżka składki od 5 lat). 

Sprawozdanie zakończył apelem o wpłacanie zaległych 
składek przez biblioteki mające zaległości.  
 
Ad. 3 

Sprawozdanie z działalności Biura ds. Rozwoju 
i Komputeryzacji FIDES przedstawił jego dyrektor ks. mgr 
Krzysztof Gonet. Przedstawił prace prowadzone dzięki dotacji 
KBN nad słownikiem słów kluczowych. W tym roku został 
wydany w wersji książkowej i elektronicznej. Poinformował 
o tym, że Federacja zorganizowała 8 kursów obsługi programu 
MAK. 

Zrelacjonował prace nad konwersją baz z formatu 
MARCBN na USMARC (MARC21). Prace pilotażowe 
prowadzone są w czterech bibliotekach: 2 w Warszawie, po 
jednej we Wrocławiu i w Krakowie. Poinformował o wydaniu 
katalogu FIDES 2001 na CD-ROMie, poprawiono stronę www 
Federacji.  

Zrelacjonował projekty współpracy z NASK związane 
z projektem „Skarby bibliotek kościelnych” i Centralną 
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Kartoteką Haseł Wzorcowych (możliwość korzystania z opisów 
autorskich).  
 
Ad. 4 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Latawiec 
przedstawił raport na temat sprawozdania finansowego Federacji 
FIDES za rok 2001. 
 
Ad. 5 

Na zakończenie obrad popołudniowych wystąpił ks. dr 
W. Żurek – sekretarz Ośrodka Archiwa, Biblioteki i Muzea 
Kościelne w Lublinie zapoznając uczestników spotkania 
z bieżącą działalnością ośrodka. ABMK przygotowuje wydać 
w przyszłości informator zarówno bibliotekach kościelnych 
(zarówno będących członkami FIDES jak i będących poza 
federacją) z krótką charakterystyką każdej biblioteki.  
 
Ad.6 

Wieczorem uczestnicy zgromadzenia wzięli udział 
w prezentacji multimedialnej programu MAKWWW. Pokazano 
podczas niego nowe możliwości naszego programu 
bibliotecznego. MAKWWW pozwala na korzystanie z baz 
bibliotecznych w systemie Windows, ułatwiając korzystanie z 
baz danych o książkach i wyszukiwanie właściwych pozycji 
książkowych.    
 

Drugi dzień Walnego Zgromadzenia rozpoczął się Mszą 
św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. Arkadiusza 
Rakoczego.  

Obrady rozpoczęły się od udzielenia absolutorium Zarządowi 
za ubiegły rok kalendarzowy. Następnie przedstawiciele 
poszczególnych bibliotek dokonali prezentacji swoich instytucji. Po 
niej ks. Krzysztof Gonet przedstawił kierunki dalszej działalności 
Federacji: redakcja kolejnych słowników słów kluczowych z 
historii Kościoła i prawa, program pilotażowy konwersji na format 
USMARC, prace nad udoskonaleniem programu MAK oraz 
współpraca międzynarodowa z bibliotekami teologicznymi. 
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Popołudniowe obrady odbyły się w sali Senatu PWT 
w obecności dyrektorów bibliotek naukowych Wrocławia. 
W wygłoszonych referatach prof. Maria Pidłypczak-Majerowicz 
zaproponowała by zjednoczyć siły bibliotek państwowych 
i kościelnych w badaniu zbiorów specjalnych (starodruków, 
rękopisów, itp.). Pan dr Aleksander Radwański dokonał analizy 
dotychczasowego rozwoju programu MAK. Zaproponował 
wykorzystanie programu bibliotecznego jako komponentu (części) 
większego systemu bibliotecznego. Mgr Bożena Grocholska 
przedstawiła elektroniczne czasopismo środowiska bibliotecznego 
EBIB (http://ebib.oss.wroc.pl). 

W wolnym czasie odbyły się również imprezy towarzyszące: 
zwiedzanie zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej, 
Panoramy Racławickiej i Muzeum Archidiecezjalnego. 
 

Ostatni dzień rozpoczął Mszą św. koncelebrowaną, której 
przewodniczył ks. Wacław Umiński CM. Po niej bibliotekarze 
kościelni zapoznali się z Biblioteką Kapitulną we Wrocławiu 
posiadającą ogromny zbiór starodruków i inkunabułów. Podczas 
obrad tego dnia dokonała się dalsza prezentacja pozostałych 
bibliotek. Dzięki niej uczestnicy spotkania nie tylko przekonali się 
o różnorodności bibliotek kościelnych, ale również zobaczyli 
problemy, z jakimi się borykają (braki finansowe, częste zmiany 
kadry bibliotecznej, brak właściwych pomieszczeń do 
przechowywania i udostępniania zbiorów). Spotkanie zakończyło 
się modlitwą.  
 

   

http://ebib.oss.wroc.pl)/



