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Strona internetowa  
Katolickiej Agencji Informacyjnej 

 

 Katolicka Agencja Informacyjna jest drugą co do 
wielkości agencją w Europie. Pierwszą i największą na terenie 
Europy Środkowo-Wschodniej. Na polskim rynku medialnym 
stanowi dla dziennikarzy podstawowe źródło informacji 
o Kościele. Codzienne serwisy informacyjne  są przygotowywane 
przez dziennikarzy specjalizujących się w tematyce religijnej. 
Za pośrednictwem internetu i przekazu satelitarnego informacje 
docierają  do niemal wszystkich  większych redakcji w Polsce. 
Wykorzystuje je zarówno prasa jak i rozgłośnie i stacje 
telewizyjne. Katolicka Agencja informacyjna należy do 
Konferencji Episkopatu Polski. Jej powołanie w 1993 roku było 
odpowiedzią na kryzys relacji Kościół -media, jaki nastąpił po 
przełomie 1989 roku. Celem postawionym agencji jest 
przełamywanie bariery milczenia wokół problematyki kościelnej i 
zagwarantowanie obecności informacji religijnej w strumieniu 
informacyjnym, jaki dociera każdego dnia do milionów Polaków. 
KAI ma 150 odbiorców, wśród których są redakcje 
najważniejszych mediów ogólnokrajowych  TAI, IAR, TVP, 
Polskie Radio oraz wszystkie ogólnopolskie gazety codzienne. 
Serwis KAI stanowi podstawową informację dla najważniejszych 
tytułów prasy katolickiej oraz katolickiej radiofonii i telewizji.  
KAI we współpracy z programem pierwszym TVP przygotowuje 
cotygodniowy magazyn informacyjny „ Czasy”. Agencja wraz 
z radiem Plus przygotowuje codzienną wieczorną audycję 
Kościoły - Wydarzenia, zawierającą najważniejsze wydarzenia 
religijne dnia. KAI ma również stały gwarantowany czas 
w dziennikach Radia Watykańskiego. 

Cotygodniowy biuletyn informacyjny KAI Wiadomości KAI  
jest prenumerowany przez 4, 5 tys. parafii w Polsce. KAI 
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publikuje również informatory  „Kto jest kim w Polsce”?, 
leksykony „Zakony w Polsce”, „Ruchy i Stowarzyszenia 
religijne”. KAI posiada stronę internetową, od 2000 roku dostępną 
pod adresem e.kai.pl, poprzedni adres to www.kai.pl. Jest to 
dostępny dla wszystkich zestaw najważniejszych wiadomości w 
Kościele, aktualizowany przez 7 dni w tygodniu. 

Na stronie głównej po prawej stronie pod aktualną datą 
znajdują się serwisy, które dzielą się na ogólny, diecezjalny, 
zakonny, archiwum oraz kai - historie agencji, zespół 
redakcyjny, info o serwisach. Poniżej znajduje się  banner  
e.kai.pl. serwisu papieskiego. Na stronie głównej w jej 
zasadniczej części mamy newsroom - ostatnie pięć depesz, poniżej 
wiadomości dnia.  
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NUKAT - Narodowy Uniwersalny Katalog 
strona internetowa 

 
 

NUKAT to Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny 
polskich bibliotek naukowych, stosujących zintegrowane 
systemy biblioteczne. Jest to scentralizowany katalog z kontrolą 
opisów, tworzony metodą współkatalogowania. W momencie 
pisania tego artykułu 34 biblioteki, użytkujące 5 systemów 
zintegrowanych (Aleph, Horizon, Prolib, Vitrua, VTLS), 
podjęło współpracę w tym przedsięwzięciu. Zadaniem 
Narodowego Uniwersalnego Katalogu jest dostarczenie 
informacji o dokumentach wraz z miejscem przechowywania, 
udostępnienie katalogom lokalnym gotowych rekordów kartotek 
haseł wzorcowych oraz rekordów bibliograficznych, usprawnienie 
i przyspieszenie katalogowania zbiorów w bibliotekach polskich, 
eliminując dublowanie pracy. W przyszłości katalog centralny 
będzie podstawą informacji dla wypożyczeń bibliotecznych. Do 
katalogu NUKAT została przejęta Centralna Kartoteka Haseł 
Wzorcowych, w ten sposób utworzono zasób haseł obsługujących 
rekordy bibliograficzne w katalogu NUKAT. Baza katalogu 
NUKAT jest ulokowana na serwerze centralnym, którego zasób 
jest tworzony przez bibliotekarzy z bibliotek współpracujących w 
kraju. Katalog NUKAT będzie obsługiwany przez system 
biblioteczny Virtua firmy VTLS z Blacksburga (w USA). 
Siedzibą Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego 
NUKAT jest Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, w której 
jest umieszczony serwer NUKAT.  

Realizacją wdrożenia projektu oraz prowadzeniem 
Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT 
zajmuje się zespół Centrum NUKAT (dawne Centrum 
Formatów i Kartotek Haseł Wzorcowych), od 1996 roku 
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prowadzący CKHW. Katalogi lokalne bibliotek 
współpracujących są utrzymywane na serwerach lokalnych lub 
serwerach zespołu bibliotek  w systemach przez nie 
użytkowanych. Obsługą i zarządzaniem serwerów lokalnych 
zajmują się zespoły informatyków i bibliotekarzy z bibliotek 
lokalnych. Zespół Centrum NUKAT współpracuje z zespołami 
obsługującymi serwery lokalne w zakresie łączności między 
systemami oraz procedur wprowadzania i kopiowania danych.  

 Kompendium wiedzy na temat NUKAT dostarcza 
funkcjonująca strona internetowa dostępna pod adresem 
http://www.nukat.edu.pl lub 193.0.118.55. Po wpisaniu tego 
adresu wyświetlą się nam dwa bannery portalu Chameleon 
i NUKAT. Po kliknięciu na napis Chameleon i Portal, uzyskamy 
wejście do bazy NUKAT, ta strona jest ciągle w fazie realizacji. 
Po kliknięciu na napis NUKAT, znajdziemy informacje Centrum 
NUKAT. Na stronie głównej mamy opcje, informujące nas o 
możliwości uzyskania odpowiednich wiadomości. Są to 
O NUKAT, WSPÓŁPRACA, SZKOLENIA, STATYSTYKA, 
CENTRUM NUKAT, KATALOG NUKAT, ENGLISH. Każda 
z tych opcji jest aktywna i umożliwia wejście na odpowiednią 
stronę. Po kliknięciu, którejkolwiek z opcji, schemat 
zamieszczanych informacji jest podobny. Prawa belka zawiera 
zagadnienia, klikając na nie możemy uzyskać pełną informację. 
Zasadnicza część strony opcji przez nas wybranej, zawiera 
informacje szczegółowe na wybrany temat.  

Klikając na przykład na opcje O NUKAT, po prawej 
stronie wyświetlą się nam informacje o zagadnieniach dostępnych 
w tej opcji. Są to Aktualności, Sprawozdanie 2002, ZK NUKAT, 
Uruchomienie Katalogu NUKAT, Finansowanie, Linki, 
Kontakt. Każda z tych opcji jest aktywna, po jej kliknięciu, 
uzyskamy szczegółowe informacje na dany temat. Aktualności 
podają najświeższe wiadomości, dotyczące funkcjonowania 
NUKAT. Sprawozdanie 2002 - podaje szczegółowy raport 
z działalności NUKAT w tym wypadku w roku 2002, ZK NUKAT 
podaje wiadomości o Zespole Koordynacyjnym NUKAT. Zespół 
ten zbiera się zwyczajowo dwa razy do roku, przyjmuje 
sprawozdanie Centrum NUKAT i zatwierdza plany. Sprawuje 
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ogólny nadzór nad realizacją projektu katalogu centralnego, 
a obecnie nad realizacją przedsięwzięcia, składa się 
z przedstawicieli bibliotek, uczestniczących we współpracy oraz z 
głosem doradczym bibliotek przygotowujących się do udziału w 
przedsięwzięciu. Zespół dokonuje okresowo oceny realizacji 
przedsięwzięcia oraz uchwala zasadnicze zmiany jego realizacji. 
Uruchomienie katalogu NUKAT podaje informacje związane 
z przygotowaniami do uruchomienia centralnego katalogu 
w poszczególnym latach np. Pozyskanie i przygotowanie sprzętu 
oraz oprogramowania do uruchomienia, Prowadzenie 
Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT, po kliknięciu na 
wytłuszczoną czcionkę Więcej informacji, uzyskamy pełną 
informacje na te tematy. Przebieg prowadzonych prac jest 
wyszczególniony w punktach, poklasyfikowany według lat. 
Klikając na opcje Finansowanie, uzyskamy szczegółowe 
informacje na temat finansowania NUKAT. Narodowy Centralny 
Katalog NUKAT jest finansowany z trzech źródeł: 
 Dotacji przyznawanej przez Fundację A. W. Mellona 
 Funduszu SPUB, przyznawanego przez Komitet Badań 

Naukowych, po raz pierwszy w 2001 roku. 
 Budżetu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie - w części 

będącej kontynuacją działalności CFiKHW, w ramach dotacji 
przyznawanej corocznie przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej od 1996 roku. 

Klikając na napis Linki wejdziemy na stronę 
z następującymi informacjami : Biblioteki, Kartoteki 
Wzorcowe, Katalogi Centralne, Inne. Jeśli uaktywnimy napis 
Biblioteki, to uzyskamy informacje na temat :  
 Biblioteka Narodowa 
 Polska Grupa użytkowników Aleph 
 Porozumienie o Współpracy Bibliotek Wdrażających 

i Użytkujących VTLS 
 Porozumienie “ Biblioteka z Horyzontem” 
Szczegółowe informacje uzyskamy klikając na dany temat. Jeżeli 
uruchomimy opcję Kartoteki Wzorcowe to również uzyskamy 
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listę zagranicznych kartotek wzorcowych, uaktywnienie nazwy 
pozwala na wejście do tych kartotek. Oto ich lista: 
 Autorité BnF - kartoteka wzorcowa Biblioteki Narodowej 

Francji 
 Autorité RAMEAU - kartoteka wzorcowa Rameau 
 Library of Congress Autorities - kartoteka wzorcowa 

biblioteki Kongresu 
 Catálogo de autoridades - kartoteka wzorcowa bibliotek 

hiszpańskich w sieci CSIC  
(Consejo Superior de Investigationes Cientificas).  

Jeśli uaktywnimy opcję Katalogi Centralne, to uzyskamy wykaz 
katalogów centralnych polskich i zagranicznych. Centralne 
katalogi polskie to : 
 Katalogi Centralne Biblioteki Narodowej 
 CKCZ - Centralny katalog Czasopism Zagranicznych 

w polskich bibliotekach medycznych 
 FIDES - Federacja Bibliotek Kościelnych (MAK) 
 KARO - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich 
 POLANKA  - Katalog Bibliotek Anglistycznych. 
Z katalogów zagranicznych umieszczono następujące 
 Zagraniczne katalogi OPAC - wykaz opracowany przez 

redakcję EBIB, zawiera m. in. odnośniki do katalogów 
centralnych, układ według państw 

 National Library Catalogues Worldwide 
 AMICUS National Library of Canada - katalog centralny 

bibliotek kanadyjskich, zawiera ponad 24 miliony rekordów 
z 1300 bibliotek 

 Australian union catalogues - katalogi centralne bibliotek 
australijskich 

 Biblioteche SBN - katalog centralny bibliotek włoskich 
uczestniczących w sieci SBN  

    (Servizio Bibliothecario Nazionale)  
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 BIBSYS - katalog centralny norweskich bibliotek 
uniwersyteckich  

 CASLIN - katalog centralny czeskich i słowackich bibliotek 
akademickich dostępny 
przez telnet ( login: “opac” lub visitor”) 

 Catalogue collectif de France - katalog centralny bibliotek 
francuskich  

 COPAC - katalog centralny bibliotek naukowych Wielkiej 
Brytanii i Irlandii 

 ECLAS - katalog centralny Komisji Europejskiej oraz 
współpracujących z nią ośrodków informacji i bibliotek  

 KVK  - katalogi centralne poszczególnych landów 
niemieckich 

 LIBIS -katalog centralny bibliotek litewskich 
 LIBIS-Net - katalog centralny bibliotek belgijskich  
 LIBRIS - katalog centralny bibliotek szwedzkich 
 NEBIS - centralny katalog bibliotek szwajcarskich 
 OhioLink - centralny katalog biblioteki stanowej, bibliotek 

uniwersyteckich i publicznych stanu Ohio, zawiera ponad 8 
milionów rekordów 

 Online-Kataloge des Österreichischen Bibliotheken-
verbundes - katalog centralny bibliotek austryjackich 

  Red de bibliotecas del CSIC - katalog centralny bibliotek 
hiszpańskich w sieci CSIC 
(Consejo Superior de Investigationes Cientificas)  

 RERO - katalogi bibliotek szwajcarskich 
 ULI - Israel Union Cataloque - web access katalog centralny 

bibliotek izraelskich zawiera ok. 5 mln rekordów 
bibliograficznych książek 

 URBS  - Unione Romana Biblioteche Scientifiche - katalog 
centralny Biblioteki Watykańskiej oraz bibliotek szkół 
zagranicznych działających w Rzymie. 
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Jeśli uaktywnimy opcje Inne to uzyskamy informacje na temat :  
 MARC Standards 
 Z 39.50- International Standard Maintenance Agancy 
 Serwis EBIB 
 IFLA - International Federation of Library Associationes and 

Institution 
Uaktywnienie nazwy poszczególnych centralnych 

katalogów, umożliwia wejście do nich.  
Klikając na Kontakt uzyskamy informacje o telefonach do 
kierownictwa poszczególnych ośrodków, kontakt z osobą, do 
której można kierować pytania, a także adres korespondencyjny 
Centrum NUKAT, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. 
Dobra 56/66, 00-312 Warszawa. Jeszcze szczegółowsze 
informacje, uzyskamy klikając na opcje CENTRUM NUKAT. Są 
tu zamieszczone informacje o kontakcie z kierownikiem Centrum 
NUKAT i pracownikami centrum, zatrudnionymi w 
następujących zespołach i ośrodkach: Zespół do spraw 
standardów katalogowania i utrzymania spójności bazy 
centralnej, Asystent Kierownika Centrum NUKAT, Ośrodek 
Obsługi Informatycznej, Ośrodek Formatów i Kartoteki 
Wzorcowych Haseł Formalnych, Ośrodek Języka i Kartoteki 
Wzorcowej KABA, Ośrodek Kontroli Rekordów Bibliograficznych, 
Ośrodek Kontroli Haseł Przedmiotowych Rozwiniętych. Po 
kliknięciu na nazwy poszczególnych zespołów i ośrodków, 
uzyskamy szczegółowe informacje o kontakcie. 

Jeżeli uaktywnimy opcje WSPÓŁPRACA, to możemy się 
dowiedzieć, jakie są zasady współpracy z centralnym katalogiem 
NUKAT. Tę współpracę może podjąć każda biblioteka  
akademicka, publiczna, wojewódzka lub naukowa, która ma 
techniczne warunki do jej realizacji oraz zaakceptuje zasady 
współpracy obowiązujące w katalogu centralnym, podpisując 
“ Porozumienie o współpracy w zakresie katalogowania 
w Narodowym Uniwersalnym Katalogu Centralnych NUKAT”. 
Do Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT 
wprowadzane są dane w formacie MARC 21 za pomocą klienta 
systemu Virtua, dostarczanego przez Centrum NUKAT ( warunki 
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są uzgadniane bezpośrednio z zainteresowaną biblioteką). 
Rekordy bibliograficzne oraz rekordy khw (kartoteki haseł 
wzorcowych) wprowadzane są do obszaru roboczego katalogu 
centralnego NUKAT. 

Po kontroli przeprowadzanej przez specjalistyczne zespoły 
administratorów Centrum NUKAT przechodzą do bazy NUKAT, 
skąd mogą być pobierane w miarę potrzeb do katalogów 
lokalnych za pomocą klienta systemu Virtua. Po skopiowaniu 
rekordu bibliograficznego do katalogu lokalnego w katalogu 
centralnym dopisywane jest siglum bibliotek, która pobrała rekord 
bibliograficzny. W ten sposób użytkownik uzyskuje informacje, w 
których bibliotekach w kraju znajduje się dany dokument. 
Biblioteki, które nie uczestniczą we współkatalogowaniu mogą 
pobierać gotowe rekordy z bazy NUKAT zgodnie z podpisanym “ 
Porozumieniem o pobieraniu danych z Narodowego 
Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT”. Formularze tych 
porozumień możemy oglądnąć również klikając na opcje 
WSPÓŁPRACA, a następnie Porozumienia i wybierając nazwę, 
interesującego nas porozumienia. Klikając również na opcje 
WSPÓŁPRACA, uzyskamy wykaz bibliotek współpracujących z 
NUKAT. Są one poklasyfikowane według miast, stosowanych 
systemów bibliotecznych, symboli bibliotek. Podaje się również 
wykaz osób odpowiedzialnych za współpracę danej biblioteki 
z NUKAT. Klikając na nazwę biblioteki lub jej symbol uzyskamy 
dostęp do jej baz. Również z tego poziomu klikając na opcje 
WSPÓŁPRACA, a następnie na zagadnienie Wykazy danych, 
uzyskamy następujące informacje : 
 Modyfikacja haseł wzorcowych języka KABA 
 Nowe hasła wzorcowe języka KABA 
 Obszar roboczy NUKAT 
Klikając na tematy tych zagadnień, uzyskamy szczegółowe dane 
np. są to listy wprowadzonych modyfikacji, a w obszarze 
roboczym NUKAT pokazuje się zasady wyszukiwania rekordów 
uporządkowanych według tytułu właściwego i wyszukiwanie 
według numeru ISBN.  
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Uaktywniając opcję SZKOLENIA, uzyskamy informacje 
według zagadnień: 
Informacje podstawowe, Program szkoleń, Spotkania 
informacyjne, Materiały szkoleniowe, Ustalenia i notatki. Po 
uaktywnieniu poszczególnych tematów, uzyskamy dostęp do 
pełnej informacji na dany temat.  

Klikając na opcję PUBLIKACJE, uzyskamy informacje na 
temat publikacji, dotyczących NUKAT, oraz sposobu ich 
zamówienia. Są to publikacji z serii Propozycje i Materiały oraz 
Formaty i Kartoteki, które można zamówić w Wydawnictwie 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich , ul. Konopczyńskiego 5/7, 
00-335 Warszawa, tel. 0-prefiks-22 827-52-96 , e-mail 
sbp@ceti.pl. Podany jest również adres Działu Promocji 
i Kolportażu Biblioteki Narodowej 02-086 Warszawa, 
Al. Niepodległości 213, tel. 0-prefiks 22 825 -53-49. 

Uaktywniając opcję STATYSTYKA, uzyskamy dane 
liczbowe i graficzne na temat wprowadzanych rekordów khw, 
rekordów bibliograficznych dla wydawnictw zwartych, rekordów 
bibliograficznych dla wydawnictw ciągłych.  

Klikając na opcje Katalog NUKAT wejdziemy na stronę 
portalu internetowego Chameleon, umożliwiającą nam 
korzystanie z Centralnego Uniwersalnego Katalogu NUKAT. 

Możemy również uzyskać informacje zamieszczone na 
stronie internetowej NUKAT-a w języku angielskim, 
uaktywniając opcje ENGLISH. 

Na dole strony głównej znajdują się aktywne bannery, 
umożliwiające wejście na strony internetowe Uniwersytetu 
Warszawskiego, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego BUW, 
Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego 
i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM), Katalogu 
Rozproszonego Bibliotek Polskich (KARO).  
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Katalog Książki Katolickiej - CD 
 
Centrum Informacji o Książce www.ciok.pl wydało na 

CD Katalog książki katolickiej. Jest to pierwsza publikacja tego 
rodzaju. Można znaleźć tutaj informacje na temat książki 
katolickiej. Wyszukiwanie jest możliwe na wiele sposobów, albo  
poprzez wpisanie tytułu w okienku, albo poprzez wyszukiwanie 
według następujących kryteriów autora, tytułu, ISBN, 
wydawnictwa i wszędzie. Książki ułożone są również według 
działów np. bibliografia - bibliotekarstwo; biografie; biografie -
słownik; cywilizacja - kultura; chemia; etnografia; etyka; 
farmacja, terapeutyka; film; film - album; filozofia; fizyka; 
geografia - przewodniki turystyczne; higiena; higiena - poradnik; 
historia; historia Polski; historia Polski - słownik; inżynieria, 
technika; językoznawstwo - słowniki; literatura dla 
dzieci i młodzieży; literatura piękna i światowa; 
literaturoznawstwo; logika; malarstwo; mapy, atlasy; medycyna; 
muzyka; nauka, wiedza; nauki biologiczne; nauki przyrodnicze; 
normalizacja, wagi i miary; organizacje, stowarzyszenia – muzea; 
pedagogika – oświata; pedagogika, oświata, materiały 
dydaktyczne; polityka, pomoc społeczna, ubezpieczenia; 
prasoznawstwo, czasopisma; prawo, prawo - podręczniki; 
psychologia, reklama - informacja; religie, religie – album; religie 
– encyklopedia; religia - materiały dydaktyczne; religia - 
podręcznik; religia - podręcznik akademicki; religia - słownik; 
rodzaje pisma, znaki i symbole; encyklopedie; rozgrywki  i gry 
towarzyskie; socjologia; statystyka, demografia; sztuka; środki 
masowego przekazu; teatr; urbanistyka, architektura – album; 
urbanistyka, architektura, przewodnik.  
 Na belce mamy następujące opcje PLIK EDYCJA 
PRZYJDŹ NARZĘDZIA POMOC. W oknie głównym po prawej 
stronie mamy wykaz działów według, których możemy 



108                                               FIDES – Biuletyn Bibliotek Kościelnych 2/2002 
 
przeszukiwać książki. Po zaznaczeniu danego działu, albo poprzez 
kliknięcie myszką, albo poprzez enter wyświetla się po lewej 
stronie okna wykaz tytułów poszukiwanych książek z informacją 
o wydawnictwie przez jakie książka została wydana. Po kliknięcie 
w kwadracik  w górnym lewym rogu opisu znajdziemy bardziej 
szczegółowy opis bibliograficzny. Pomysł jest bardzo ciekawy, 
jakkolwiek nie obejmuje całości produkcji wydawniczej, ale stałe 
aktualizowanie stanu wydawniczego książki katolickiej w formie 
elektronicznej byłoby bardzo pożądane i przydatne zarówno dla 
celów praktycznych, marketingowych i naukowych. 
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Serwis Wydawców Katolickich 
 
 

 Stowarzyszenie Wydawców Katolickich, które powstało 
w 1997 roku posiada swoją stronę internetową dostępną pod 
adresem www.swk.pl. Jest to ciekawa i interesująca inicjatywa. 
Na stronie głównej po środku znajdują się ważne informacje na 
temat nowości książkowych, ciekawych spotkań kulturalnych, 
fragmenty artykułów. Są tu krótkie informacje na ten temat, 
klikając na opcje więcej uzyskamy więcej informacji na ten temat, 
w przypadku książki jest zeskanowana okładka. Po lewej stronie 
znajduje się kalendarz zawierający terminy spotkań, promocji. Są 
to informacje aktywne. Po kliknięciu na nie uzyskamy 
dokładniejsze informacje na wybrany temat. Poniżej znajduje się 
dział Nowości: informacje wydawnicze. Znajdują się tu 
informacje, zawierające autora, tytuł, wydawnictwo. Część z nich 
umożliwia wejście albo na stronę internetową wydawnictwa, albo 
uzyskanie szerszej informacji na dany temat. Na stronie głównej 
po prawej stronie znajdziemy działy, według których możemy 
poruszać się po tym serwisie. Są to SERWIS, INTERNET, 
STOWARZYSZENIE oraz SWK.PL.  

SERWIS zawiera: wiadomości, notatnik, czytelnia. 
Klikając na wiadomości, uzyskamy informację o nowościach 
książkowych, ważnych wydarzeniach kulturalnych 
i wydawniczych. Obok krótkiej informacji, możemy również 
wejść do strony internetowej albo wydawnictwa, albo czasopisma, 
z którego informacja pochodzi. Wiadomości zebrane są 
miesiącami np. listopad 2002. W notatniku mamy zebrane 
recenzje, nowości, noty. Są tu zamieszczone krótkie wiadomości, 
po kliknięciu na nie, możemy uzyskać szczegółowe informacje, 
dotyczące treści tej informacji. Klikając na czytelnię możemy 
uzyskać informacje na temat ciekawych książek, artykułów. 
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Klikając na INTERNET możemy wejść do trzech działów: 
wydawnictwa, czasopisma, inne. Wchodząc do wydawnictw 
możemy uaktywnić strony internetowe poszczególnych 
wydawnictw. Wprowadzono podział na wydawnictwa 
diecezjalne, zakonne, akademickie, chrześcijańskie i inne. 
Szczegółowy podział wydawnictw, należących do poszczególnych 
działów, przedstawiłam w artykule Gromadzenie Druków 
Zwartych w Bibliotece Głównej PAT (por. Fides, 2002, nr 1, s. 
99-102). Klikając na dział czasopisma, uzyskamy wykaz 
czasopism katolickich, podzielony na: tygodniki, dwutygodniki, 
miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki, periodyki. Klikając 
na tytuł czasopisma wejdziemy na jego stronę internetową. 
Klikając na inne możemy wejść do stron internetowych np, 
poświęconych twórczości ks. Jana Twardowskiego, Ernesta 
Brylla, ks. bpa J. Zawitkowskiego, do internetowych księgarń i 
hurtowni: Księgarni Mateusza, Klubu Książki Katolickiej, 
Księgarni wysyłkowej św. Maksymiliana, Księgarni Telewizji 
Niepokalanów II, Prodoksu (Promotor Dobrej Książki), do strony 
internetowej Studium Dziennikarskiego im. Maksymiliana 
Kolbego i Kursu radiowego dla dziennikarzy. 

Informacje o Stowarzyszeniu możemy uzyskać klikając na 
STOWARZYSZENIE. Mamy do wyboru trzy opcje aktualności, 
informacje, TWK, FENIKS. Wchodząc do aktualności 
uzyskamy informacje bieżące, dotyczące spraw Stowarzyszenia 
Wydawców Katolickich. Klikając na informację dowiemy się o 
adresach:  

Stowarzyszenie Wydawców Katolickich 
02-914 Warszawa ; ul. św. Bonifacego 9 
tel. kom. 0-501 027-218 ; fax kom. 0-501 860-366 
e- mail swk@swk.pl. 
Można również uaktywnić linki Statut Stowarzyszenia 

Wydawców Katolickich, Listy Członków Stowarzyszenia 
Wydawców Katolickich, Deklaracji Członkowskiej 
Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Po ich uaktywnieniu 
uzyskujemy szczegółowe informacje na te tematy. Jeśli klikniemy 
na TWK,FENIKS to uzyskamy informacje na temat Targów 
Wydawców Katolickich, które odbywają się co roku w pierwszy 
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weekend po Wielkiej Nocy w Warszawie. Mamy aktywne linki 
INFORMACJE, ZGŁOSZENIE, WYSTAWCY, PLAN STOISK 
PROGRAM, FENIKS 2002 (Informacje dotyczące nagrody 
Wydawców Katolickich Feniks za najlepszą książkę), 
KONTAKT, a także KATALOG TARGOWY. Wszystkie te opcje 
są aktywne. Po ich uruchomieniu uzyskujemy szczegółowe 
informacje.  

Klikając na opcje SWK.PL znajdziemy informacje na 
temat stowarzyszenia. Mamy do wyboru dwie możliwości 
informacje i kontakt. Wchodząc do informacji mamy trzy linki: 
Dziękujemy za linki do swk. pl, wymiana banerów, marketing 
internetowy. Klikając na Dziękujemy za linki do swk.pl 
uzyskamy wykaz adresów internetowych, z którymi, możemy się 
połączyć po kliknięciu np. Amen.pl, Archidiecezja Krakowska, 
Archidiecezja Łódzka, Archidiecezja Wrocławska itd. Klikając na 
wymianę bannerów znajdziemy tutaj bannery, czyli rekamy 
internetowe, które są czynne i możemy wejść np. do Magazynu 
muzycznego Ruah, Komisariatu Ziemi Świętej, 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Parafialnej. Klikając 
na marketing internetowy znajdziemy bannery webring katolika, 
ranking stron katolickich, najlepsze strony biblijne, nominowaną 
stronę 2002. Wszystkie bannery są aktywne, po ich kliknięciu 
znajdziemy szczegółowe informacje. Webring katolika jest 
przedsięwzięciem mającym na celu połączyć polskie strony Inter-
netowe w łatwo sterowany łańcuch. Zamiast korzystać z wielkich 
baz linek i wyszukiwarek można przechodzić od strony do strony 
jednym kliknięciem. Klikając na opcje kontakt uzyskamy adresy 
elektroniczne Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, prezesa 
stowarzyszenia, redakcji serwisu wydawców katolickich. 

Serwis Wydawców Katolickich umożliwia zapoznanie się 
z ważnymi wydarzeniami wydawniczymi i kulturalnymi. 
Jakkolwiek strona wymaga jeszcze dopracowania i przemyślenia 
koncepcji, uporządkowania informacji to jest to bardzo przydatny 
serwis zarówno dla wydawców jak i bibliotekarzy, zwłaszcza 
bibliotek kościelnych, a zgromadzenie w internecie choćby wielu 
wydawnictw katolickich w jednym miejscu jest bardzo wygodne 
w pracy bibliotekarza, zajmującego się gromadzeniem nabytków 
w bibliotece. 
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Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz 

 
 

Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz posiada własną 
księgarnię internetową dostępną pod adresem www.wds.pl. Na 
głównej stronie jest napis Wydawnictwo Diecezjalne 
Sandomierz, tuż pod nim mamy następujące opcje POCZĄTEK, 
WYDARZENIE, O FIRMIE,  KONTAKT, ZAKUPY. Po lewej 
stronie znajduje się logo wydawnictwa i belka katalogu głównego, 
a poniżej dziedziny, dostępnych do kupienia dokumentów, a więc 
: Dla dzieci, Puzzle, Gry, Dla młodzieży, Kalendarze, Albumy, 
Biblioteka turysty, Pomoce katechetyczne, Wokół Biblii, Jan 
Paweł II, Teologia życia wewnętrznego, Tematyka Maryjna, 
Homilie rozważania i inne pomoce duszpasterskie, Prawo 
kanoniczne, Podręczniki akademickie, Święci, Modlitewniki, 
Strój św. Mikołaja, Inne. Na środku strony głównej mamy 
aktualnie polecane nowości, są to zeskanowane okładki, obok 
opcja szczegóły, gdzie po kliknięciu, możemy dowiedzieć się 
więcej o danym dokumencie np. cenie, następnie mamy krótki 
opis danej pozycji.  

Jeśli klikniemy na opcję WYDARZENIA - to mamy tutaj 
zdjęcia z cytatem z Pisma św., po kliknięciu na opcji szczegóły 
możemy przeczytać więcej o danym wydarzeniu. 

Jeżeli klikniemy na opcje O FIRMIE to dowiemy się 
więcej na temat usług, profilu wydawnictwa, jego historii. 
Dostępne są tutaj adresy i szczegóły dotyczące danych 
personalnych dyrekcji, jak i personelu. Drukarnia diecezjalna 
istnieje od ponad pięćdziesięciu lat. Na bazie długoletnich jej 
doświadczeń powstało Wydawnictwo Diecezjalne. Aktualny 
adres wydawnictwa to Wydawnictwo Diecezjalne, ul. 
Żeromskiego 4, 27-600 Sandomierz, tel. ( 0-15) 832-31-92 lub 
(015) 832 77 87; adres poczty elektronicznej e-mail: 
wds@sandomierz.opoka.org.pl, natomiast dział handlu, 
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marketingu, promocji, reklamy ma następujący adres  e-mail: 
marketing@wds.pl.  

Jeżeli klikniemy na opcje ZAKUPY to przeczytamy 
szczegółowy, jasny opis sposobu kupienia książki zarówno 
poprzez internet jak i pocztą, telefonicznie, faksem. 

Gdybyśmy chcieli zakupić książkę, to możemy wyszukać ją 
w katalogu głównym wpisując w okienku szukaj tytuł, albo 
autora. Ewentualnie wchodząc do poszczególnych działów 
sprzedaży, wyodrębnionych w belce po lewej stronie. Jeśli 
wyszukamy interesującą nas pozycję to znajdziemy zeskanowaną 
okładkę, krótki opis, jeśli klikniemy na opcji szczegóły poznamy 
dokładniejszy opis bibliograficzny i recenzję książki. Na końcu 
książki znajduje się  okienko, do którego należy wpisać ilość 
zamawianych egzemplarzy i zatwierdzić przyciskiem wrzuć do 
koszyka. Aby sfinalizować zamówienie należy kliknąć na 
przycisku kasa, wypełnić formularz osoby i potwierdzić 
przyciskiem zatwierdzam. 

Na stronie tytułowej pod belką katalogu znajdują się opcje  
Nowości, Promocje, Zapowiedzi. Klikając na poszczególne 
opcje możemy uzyskać informacje o nowościach, o promocyjnych 
sprzedażach i zapowiedziach wydawniczych. 

Internetowa księgarnia Wydawnictwa Diecezjalnego 
Sandomierz jest łatwa w użytkowaniu, ładnie prezentuje się 
graficznie. 
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Strona internetowa Wydawnictwa eSPe 
 
 

Wydawnictwo eSPe powstało 1 września 2000 roku, należy 
do zakonu pijarów, zostało uformowane w oparciu o Redakcję 
Kwartalnika eSPe, która wydaje od 1988 roku pismo poświęcone 
zagadnieniom życia wewnętrznego. Nazwa wydawnictwa 
pochodzi od słów oznaczających zakon pijarów - Scholarum 
Piarum. Zasadniczą część przygotowanych książek stanowią 
publikacje poświęcone przeżywaniu młodości, umocnieniu 
w wierze, duchowości chrześcijańskiej młodych ludzi, 
narzeczeństwu i małżeństwu, ważną część publikacji stanowią te 
skierowane do rodziców, pomagające w wychowaniu młodego 
pokolenia.  

Na stronie głównej po prawej stronie znajdują się działy, 
według których można poszukiwać publikacji wydawnictwa. Są 
to: Miłość, narzeczeństwo, małżeństwo; Biografie znanych 
i nieznanych; O sakramentach i życiu sakramentalnym; 
Duchowość chrześcijańska; Modlitewniki i książki o modlitwie; 
Powołanie i jego rozpoznanie; Świadectwa i wywiady; Znaki 
łaski w roku liturgicznym; Bardziej być, czyli o codzienności 
chrześcijanina; Książki dla dzieci; Numery tematyczne 
kwartalnika eSPe; Pomoce duszpasterskie i dydaktyczne; W 
nurcie pedagogiki i psychologii; Kalendarze, kalendarzyki, 
kartki. Książki też można znaleźć wpisując w okienku dowolne 
słowo poszukiwanej pozycji, albo poprzez zaawansowane 
wyszukiwanie. Jeśli klikniemy na opcje Zaawansowane szukanie 
to możemy wyszukiwać interesującą nas pozycję, ustawiając 
kryteria : wszystkie, księgarnia, zapowiedzi, a także możemy 
szukać zaznaczając jedne szukane słowo, wszystkie szukane słowa, 
zgodny tylko początek, zgodne całe słowo. Klikając na opcję 
Szukaj otrzymamy liczbę poszukiwanych pozycji. Na stronie 
głównej znajduje się belka informacyjna, która zawiera 
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następujące opcje : Strona Główna, Nowości, Bestsellery, Niskie 
ceny, Recenzje, O wydawnictwie, Zapowiedzi, Kontakt, 
Informacje o zakupach. Po kliknięciu na poszczególne napisy, 
możemy wejść na stronę, która przedstawia nowości wydawnicze, 
bestsellery, zapowiedzi wydawnicze. Opcja Niskie ceny 
umożliwia wejście na stronę pozycji, których ceny zostały 
obniżone, pokazana jest cena pierwotna i obniżona. Przy 
prezentacji wszystkich wydawnictw jest zeskanowana okładka 
danej książki i podany skrócony opis bibliograficzny, po 
kliknięciu można wejść na stronę, gdzie znajduje się szerszy opis 
bibliograficzny. Zeskanowaną okładkę można powiększyć, można 
drukować tę stronę, znajdują się tam też dwie aktywne opcje 
Drukuj bez obrazków, Drukuj z obrazkami. Klikając na opcje O 
wydawnictwie możemy uzyskać informacje  na temat historii i 
profilu wydawnictwa, podany jest  aktualny adres Wydawnictwo 
eSPe, ul. Meissnera 20, 31-457 Kraków, tel. -012/411-28-51 oraz 
012/ 413-19-21 adres e -mail espe@pijarzy.pl. Jeżeli klikniemy na 
opcje Informacja o zakupach to uzyskamy informacje, w jaki 
sposób zamówić książki w księgarni internetowej. Tytuły, które 
chcemy zamówić na bieżąco wrzuca się do koszyka, klikając na 
ikonkę koszyka. W każdej chwili można sprawdzić zawartość 
koszyka, można z niego usunąć także książki. Aby zrealizować 
zamówienie trzeba kliknąć na opcję Zrealizuj zamówienie na 
pasku menu u góry. Na ostatniej stronie tuż przed kasą można 
sprawdzić jeszcze raz zawartość koszyka, ocenić koszt zakupów, 
sprawdzić podatek vat, koszty przesyłki. Aby złożyć zamówienie, 
należy dokładnie wypełnić formularz, następnym razem, logując 
się należy podać swoje hasło, system odtworzy wszystkie dane. 
System wyśle potwierdzenie zamówienia, jeżeli zamawiający 
posiada adres e-mail. Książki wysyłane są pocztą, jeśli kupujący 
życzy sobie inną firmę kurierską to powinien ją zaznaczyć w polu 
uwagi. 

Możliwe jest również przesyłanie biuletynu informacyjnego 
o nowościach wydawanych przez wydawnictwo, należy podać 
swój adres e-mail, można to zrobić na stronie głównej w 
odpowiednim okienku. Na stronie głównej pod belką z działami 
publikacji znajduje się okienko, w którym stali klienci mogą się 
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zalogować, podając swoje hasło. Strona internetowa dostępna jest 
pod adresem www.espe.pl. 

Można również wejść na stronę tego wydawnictwa poprzez 
stronę internetową Katolickiego Stowarzyszenia Wydawców 
www.ksw.pl, następnie klikając na wydawnictwa, odszukać wśród 
wydawnictw zakonnych Wydawnictwo eSPe. 
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Strona internetowa    
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Parafialnej  

Oddziału Krakowskiego 
 

 
W dniach 15-16 października 1993 roku odbyło się 

w parafii pw. św. Tomasza Apostoła w Warszawie 
I Ogólnopolskie Spotkanie Redakcji Pism Parafialnych  
z udziałem przedstawicieli dwudziestu trzech redakcji  gazet 
parafialnych. Podczas tego spotkania wysunięto propozycję 
utworzenia centrum informacji o prasie parafialnej i archiwum 
prasy parafialnej. Celem działania stowarzyszenia jest wspieranie 
i propagowanie katolickiej prasy lokalnej, podnoszenie poziomu 
edytorskiego katolickiej prasy lokalnej, podnoszenie kwalifikacji 
dziennikarzy i wydawców katolickiej prasy lokalnej, ochrona 
prawna osób publikujących  i wydających katolicką prasę lokalną, 
reprezentowanie katolickiej prasy lokalnej na forum 
ogólnopolskim, wymiana doświadczeń między dziennikarzami  i 
wydawcami katolickiej prasy lokalnej, gromadzenie informacji o 
katolickiej prasie lokalnej. Stowarzyszenie realizuje swoje cele 
poprzez organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów dla 
dziennikarzy i wydawców, ułatwianie dostępu  do niezbędnych 
materiałów m. in. przez współpracę z agencjami informacyjnymi, 
pomoc prawną dziennikarzom i wydawcom, wydawanie biuletynu 
informacyjnego. Zarząd Główny Stowarzyszenia znajduje się 
w Warszawie. Oddział Krakowski stowarzyszenia posiada stronę 
internetową.  

Na Stronie Głównej znajdują się informacje: Adresy 
OSPP, Działalność, Katalog Gazet Parafialnych, Materiały, 
Statut PSPP, Linki, Napisz do nas. Po prawej stronie znajdują 
się takie informacje jak STATUT ADRESY HISTORIA 



118                                               FIDES – Biuletyn Bibliotek Kościelnych 2/2002 
 
I DZIAŁALNOŚĆ E- MAIL (pod adres, można kierować Listy do 
Stowarzyszenia oraz wszelkie uwagi i pytania, dotyczące strony), 
KATALOG GAZET PARAFIALNYCH  MATERIAŁY ( spis 
referatów i artykułów związanych  tematycznie z prasą parafialną 
oraz linki do ich pełnych wersji ) LINKI. Każda z tych opcji jest 
aktywna, po jej uruchomieniu, uzyskujemy odpowiednie 
informacje. 

Uruchamiając opcje KATALOG GAZET 
PARAFIALNYCH mamy możliwość wyszukanie tytułów gazet 
według alfabetu. Klikając na odpowiednią literkę uzyskamy 
informacje o wydawcy, adresie redakcji, częstotliwości, 
informacje z jakiej diecezji i jakiego województwa jest to gazetka. 
Materiały, obejmują ważniejsze publikacje na temat prasy 
parafialnej. Tytuł danego artykułu jest aktywny, po jego 
kliknięciu można przeczytać cały tekst. 

Linki pozwalają połączyć się z innymi stronami 
internetowymi m.in. Katolicką Agencją Informacyjną (KAI), 
Głosem Narodu, Serwisem Wydawców Katolickich, Instytutami 
Świeckimi w Archidiecezji Lubuskiej. Są to bannery aktywne, po 
kliknięciu na nie, można wejść do wybranej strony internetowej. 
Napisz do nas to możliwość korespondencji za pomocą poczty 
elektronicznej. 

Wydaje mi się, że stworzenie takiej strony internetowej jest 
pomysłem bardzo ciekawym i przydatnym. Umożliwia wymianę 
informacji na temat prasy parafialnej. Jest to bank informacji na 
temat tej prasy. Bardzo ciekawa inicjatywa i pomysł godny 
naśladowania. 
 
 
 
 



Renata Dulian 
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Komisariat Ziemi Świętej 
strona internetowa   

 
 
 Komisariat Ziemi Świętej jest franciszkańską instytucją, 
która ma na celu propagowanie Ziemi Świętej, jej dziedzictwa 
religijnego i historii. Zajmuje się organizowaniem pielgrzymek  
oraz zabiega o materialne wsparcie, konieczne do utrzymania 
sanktuariów i różnorakich dzieł prowadzonych przez kustodię 
Ziemi Świętej.  W związku z sytuacją w Ziemi Świętej 
pielgrzymki tam są zawieszone, ale organizowane są do innych 
krajów np. Włoch, Turcji, Grecji. Fundacja wydaje pismo Ziemia 
Święta oraz inne publikacje. Franciszkanie w Ziemi Świętej są 
obecni od XIII wieku. W imieniu Stolicy Apostolskiej strzegą i 
opiekują się miejscami związanymi  z naszym Odkupieniem. 
Prowadzą działalność, która określa się jako “ Pium Opus Terrae 
Sanctae - Pobożne dzieło Ziemi Świętej”. Nazwą tą objęto nie 
tylko katolików wspierających franciszkańskich zakonników 
i wszystkich pracujących na rzecz Kustodii Ziemi Świętej. Jedną z 
form wsparcia jest pomoc duchowa niesiona przez tzw. Armię 
Krzyża Świętego, zatwierdzona w 1894 roku przez generała 
Zakonu  Braci Mniejszych i przez Stolicę Apostolską. Komisariat 
Ziemi Świętej powołano w Polsce w  14 lutego 1902 roku, 
równocześnie rozpoczęło działalność Pobożne Stowarzyszenie 
Armii Krzyża Świętego (7 września 1902 r.). Od samego początku 
Stowarzyszenie miało swoją siedzibę przy klasztorze św. 
Kazimierza w Krakowie, a jego głównym propagatorem  był o. 
Zygmunt Janicki OFM. Gorliwymi współpracownikami 
Komisariatu Ziemi Świętej i Członkami Armii Krzyża Świętego 
byli bracia i siostry należące do Trzeciego Zakonu (tercjarze), 
czyli do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich oraz niektórzy 
kapłani diecezjalni. Z zachowanych ksiąg wynika, że 
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Stowarzyszenie od samego początku dobrze się rozwijało. 
Rocznie wpisywało się po kilkaset osób, z różnych regionów 
Polski, przede wszystkim z Galicji, ale też ze Śląska i Królestwa 
Kongresowego. Do roku 1906 Armia liczyła już 3.000 członków, 
a w latach 1902-1924 wpisano ogółem do stowarzyszenia  60. 924 
osoby. Głównym zadaniem było “wspieranie miejsc świętych  
miłosiernymi uczynkami, do jakich należą modlitwa i jałmużna”. 
Dwukrotnie w roku 1913 i 1923 wydano książeczkę informującą i 
propagującą  Armię Krzyża Świętego pod tytułem  “ Nowa 
wyprawa krzyżowa, czyli Armia św. Krzyża dla ożywienia 
i poparcia chrześcijańskich obyczajów  w celu odzyskania, 
utrzymania i godnego uwielbienia miejsc  naszego odkupienia”. 
Wybór II wojny światowej przerwał prowadzone przez Komisariat 
Ziemi Świętej prace.  31 listopada 1979 roku w Rzymie 
notarialnie zostało zatwierdzone. Jego siedziba znajduje się przy 
Delegaturze  Ziemi Świętej w Rzymie. Od 1991 roku 
Stowarzyszenie tworzy oddziały przy Komisariatach Ziemi 
Świętej, które współpracują  z ośrodkiem centralnym 
i przyczyniają się do wzrostu oraz rozwoju Stowarzyszenia. 
W roku 1990 reaktywowano w Krakowie Dzieło Pomocy Ziemi 
Świętej, które w 1992 roku afiliowano do Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Świętej. Jego członkowie 
otrzymują legitymację, modlitewnik i “krzyżyk jerozolimski”.  

Komisariat Ziemi Świętej posiada stronę internetową, 
dostępną pod adresem www.terrasacta.pl.Po lewej stronie mamy 
aktywne linki Komisariat Ziemi Świętej, Pielgrzymki, 
Kwartalnik Ziemia Święta, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi 
Świętej, Wydawnictwo “Biblioteka Ziemi Świętej i Księgarnia 
internetowa Linki, adres Fundacji  
Aktualny adres to : 
Fundacja Komisariat Ziemi Świętej  
ul. Reformacka 4 
31-012 Kraków 
tel. (+12) 422-79- 84 
tel. fax  ( +12)  421-68-06  
Znajduje się również informacja o ostatniej aktualizacji strony.  
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Na środku strony głównej znajduje się informacja o Komisariacie 
Ziemi Świętej. Po lewej informacja o terminach  pielgrzymek, po 
kliknięciu wejdziemy na stronę z dokładną informacją. Informacja 
o najnowszym numerze Ziemi Świętej z możliwością kliknięcia i 
wejścia do niej. Jeżeli klikniemy na kwartalnik Ziemia Święta to 
znajdziemy to co znajduje się w najnowszym numerze. Możemy 
również, uzyskać wiadomości o prenumeracie, klikając na opcje 
PRENUMERATA, również możemy przeglądnąć numery 
archiwalne, klikając na taką opcję, dowiedzieć się o promocji na 
zakup numerów archiwalnych oraz istnieje opcja WYBRANE 
ARTYKUŁY. Po jej uaktywnieniu, możemy wybrać interesujący 
nas artykuł, klikając na jego tytuł. Klikając na linkę 
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Świętej, uzyskamy informację 
na ten temat. Jeżeli klikniemy na wydawnictwo, możemy uzyskać 
informacje o działalności wydawnictwa i jego propozycjach 
wydawniczych. Byłoby dobrze, gdyby w księgarni internetowej 
można było poszukać pozycji według kryteriów np. według 
autora, tytułu. Można by wprowadzić również podział 
tematyczny. 
 Wszystkich zainteresowanych historią i działalnością 
Komisariatu Ziemi Świętej namawiam do odwiedzenia tej strony 
internetowej.  
 
 

      



 
 

Wyjaśnienie 
 
 

W moim artykule „Gazetki parafialne, czyli o bezpłatnych 
dodatkach do Tygodnika Rodzin Katolickich Źródła” (Fides, 
2000, nr 1-2, s. 257-264) podaję daty podpisania umowy z 
redakcją Źródła, a nie datę ukazania się pierwszego numeru danej 
gazetki. Są to informacje, jakie uzyskałam z redakcji Źródła. 
Wyjaśnienie to wydaje mi się konieczne dla  tych, którzy będą 
korzystać z mojego artykułu. 

 
 

                
Renata Dulian 


