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KONTAKTY FIDESOWYCH BIBLIOTEK
Zebrania plenarne Federacji FIDES niezależnie od wielu pożytecznych funkcji owocują również w postaci bilateralnych kontaktów
poszczególnych bibliotek. Za przykład takich kontaktów niech służy
wzajemna wizyta założona przez przedstawicieli Biblioteki Wyższego Seminarium Diecezji Kaliskiej i Biblioteki Parafialnej w Trzciance. Przedstawiciele tej ostatniej w osobach Krystyna Kowalska, Albina Szczudło i Edwin Klessa złożyli w dniu 16.07.2005 r. roboczą
wizytę w Bibliotece W.S.D. w Kaliszu. Roboczy charakter tego spotkania był efektem kilkugodzinnej pracy polegającej na przeglądnięciu kilku tysięcy dubletów i wybraniu ok. 700 pozycji, które Biblioteka Parafialna otrzymała w darze. Ze swojej strony goście przekazali również Bibliotece w Kaliszu pozycje, których nie było w jej zbiorach (niestety w znacznie mniejszej ilości).
Oczywiście była też okazja do poznania historii Biblioteki Seminaryjnej, jej zbiorów, organizacji pracy itd. Byliśmy urzeczeniu gościnnością, ofiarowanymi książkami, a także faktem, że pomimo
soboty poświęcono nam cały dzień.
W dniach 5 i 6 sierpnia br. nastąpiła rewizyta. Dyrektor Biblioteki
Seminaryjnej ks. Jan Ludwiczak wraz z p. Jolantą Szymańską przebywali w Trzciance. Zapoznali się z działalnością Biblioteki Parafialnej oraz z różnymi formami krzewienia kultury chrześcijańskiej
realizowanymi przez zespół biblioteczny.
W programie pobytu było m.in. spotkanie z kilkunastoma osobami z obsługi Biblioteki, zwiedzanie okolicy (lasy, jeziora, górka, na
1

Biblioteka Parafialna. Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Trzcince

114

FIDES – Biuletyn Bibliotek Kościelnych 1-2/2004

którą wjeżdżają samochody z wyłączonymi silnikami, bunkry Wału
Pomorskiego, zamek w Tucznie – była posiadłość Wedlów) oraz
zwiedzanie ekspozycji produkowanych w Firmie LUBMOR kabin
mieszkalnych okrętowych i innych wyrobów.
Wzajemne spotkania bibliotek są okazją nie tylko do wymiany
doświadczeń, ale także pozwalają wzajemnie lepiej się poznać. To
połączenie pożytecznego z przyjemnym wszystkim się podobało do
tego stopnia, że podczas odjazdu goście ponownie zaprosili nas do
Kalisza. Na pewno skorzystamy.
Niech no tylko odbudują swe zasoby dubletów!

