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Ewa Poleszak
Biblioteka Pisarzy Księży Jezuitów
Warszawa

Protokół z zebrania nr 7 Zarządu Federacji Bibliotek
Kościelnych FIDES w dniu 17.06-1996 r.
Obecni:
ks. dr Jan Bednarczyk, ks. Krzysztof Gonet, p. Piotr Latawiec,
ks. dr Jerzy Witczak, p. Ewa Poleszak i p. Małgorzata Janiak.

Plan spotkania:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego spotkania
2. Podziękowanie za wkład pracy p. Małgorzacie Janiak
3.Przyjęcie nowych członków do Federacji
4. Przygotowanie do Walnego Zgromadzenia
5. Program Walnego Zgromadzenia
6. Problemy pracy Komisji Federacji
7. Sprawy różne

Ad 1/ Nie było uwag do protokołu. Jest uwaga ogólna, aby
numerować kolejne zebrania Zarządu. Obecnie jest zebranie nr 7.
Ad 2/ Korzystając z obecności na zebraniu p. Małgorzaty Janiak
Zarząd oficjalnie podziękował za jej wkład w publikację 1-szego
numeru naszego Biuletynu oraz za inne prace w Sekretariacie
Federacji.
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Ad 3 / Liczba członków Federacji wzrosła do 71, gdyż w poczet
członków przyjęto dalsze 2 biblioteki (złożyły one wymagane
dokumenty). Są to następujące biblioteki:
1 - Biblioteka Ojców Franciszkanów (Konwentualnych) w Krakowie
2 - Biblioteka Wyższego Semianrium Duchownego w Pelplinie.
Ad 4 / Ustaliliśmy następujące sprawy:
- rejestracją uczestników zajmie się p. Małgorzata Janiak
- wpłaty składek i opłat będzie przyjmować osoba upoważniona przez
p. Piotra Latawca
- na przewodniczącego obrad proponujemy ks. dr. Jerzego Witczaka
- protokół z obrad Walnego Zgromadzenia sporządzi p. Ewa
Poleszak.
Ad 5 / Program Walnego Zgromadzenia obejmie następujące
sprawy:
1 część
- Powitanie i przedstawienie programu
- Wybór przewodniczącego obrad, Komisji Skrutacyjnej
itp.
- Sprawozdaanie Przewodniczącego z pracy Zarządu
- Uwagi do Pracy Zarządu
- Sprawozdanie Skarbnika (rozliczenie finansowe,
zatwierdzenie bilansu)
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
- Udzielenie absolutorium Zarządowi za ostatni rok
pracy
2 część
- Spotkanie w zespołach roboczych (wybrane Komisje
np. d/s formatu, d/s opracowania rzeczowego,
ewent. d/s bibliografii)
3 część
- Rozmowy z twórcami MAK-a, pokaz niektórych funkcji,
wypożyczalnia komputerowa itd.
4 część
- Blok informacyjny: wnioski z obrad zespołów, sprawy
składek i ich podwyższenie (do 50 zł), komunikaty
(biuletyn, szkolenia CD-ROM), wolne wnioski.

Ewa Poleszak, Protokół z zebrania ...
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Ad 6/ Walne Zgromadzenie jest okazją do zajęcia się sprawami
Komisji Federacji. Widzimy potrzebę dyskusji w zespołach roboczych
nad niektórymi zagadnieniami np. modyfikayji formatu - zwłaszcza
w aspekcie katalogowania dzieł wielotomowych (na jednym
poziomie). Chcemy dołączyć do formatu pole 227 (dla tytułu dzieła
wielotomowego). Konieczne jest opracowanie tezaurusa słów
kluczowych. Zastanawialiśmy się nad możliwością zaangażowania
odpowiedniej osoby (umowa o dzieło). Dlatego chcemy te sprawy
poruszyć z pracy 2-3 zespołów na Walnym Zgromadzeniu.
Ks. Jerzy Witczak nie będzie kierował Komisją Kartotek Haseł
Wzorcowych, do składu tej Komisji proponuje p. Elżbietę
Dołganiszewską.
Ad 7/ Zarząd zdecydował o zwiększeniu składki członkowskiej od
1997 roku do 50 zł. Podjął więc następującą uchwałę:
„W przypadku niemożności opłacenia składki w ustalonej
wysokości biblioteka może wystąpić do zarządu z pisemną prośbą
o zniżkę w opłacie".
Komisja Rewizyjna i Zarząd zbiorą się 18 czerwca przed
Walnym Zgromadzeniem, aby dokooptować do składu Komisji
Rewizyjnej 1 osobę (na miejsce p. Piotra Krzyżaniaka).

Protokół sporządziła:

Ewa Poleszak
Sekretarz Zarządu
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Ewa Poleszak
Biblioteka Pisarzy Księży Jezuitów
Warszawa

Protokół z Drugiego Walnego Zgromadzenia
Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES

W dniu 18 czerwca 1996 r. odbyło się w Warszawie,
w Seminarium Metropolitalnym Archidiecezji Warszawskiej, Drugie
Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES.
W spotkaniu uczestniczyło 47 oficjalnych przedstawicieli bibliotek członków Federacji (uprawnionych do głosowania) oraz wielu
obserwatorów. W sumie przybyło ok. 80 osób. Byli też zaproszeni
goście z Biblioteki Narodowej w Warszawie (p. Jan Wierzbowski
i p. Jerzy Swianiewicz) oraz obserwator z Biblioteki Wyższego
Seminarium Duchownego Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie
Leśnej.
Obradom
przewodniczył
ks.
dr
Jerzy
Witczak,
a protokolantem była Ewa Poleszak. Powołana została Komisja
Skrutacyjna w składzie: Beata Janus i Paweł Skalski.
Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia był następujący:
1 część - oficjalna:
- Sprawozdanie Przewodniczącego z pracy Zarządu
- Sprawozdanie Skarbnika
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
- Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi
za ostatni rok pracy.
2 część - Praca w zespołach roboczych (spotkały się 3
Komisje: d/s formatu, d/s opracowania rzeczowego oraz d/s
bibliografii nauk kościelnych).

Ewa Poleszak, Protokół z Drugiego Walnego Zgromadzenia,..
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3 część - Rozmowy z twórcami MAK-a, pokaz niektórych
funkcji programu - nowości, wypożyczalnia komputerowa itd.
4 część - Blok informacyjny: wnioski z obrad zespołów,
sprawy składek członkowskich, komunikaty i wolne wnioski.
Przewodniczący Zarządu ks. dr Jan Bednarczyk złożył
sprawozdanie z pracy Zarządu za ostatni rok. Podkreślił wzrost liczby
członków Federacji do 71, przyjęcie naszej Federacji do
Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Bibliotek Teologicznych.
Wyrazem funkcjonowania jest rozległa korespondencja (427
wysłanych listów, 154 listów otrzymanych). Uczestniczyliśmy w pracy
Nadzwyczajnej podkomisji do rozpatrzenia rządowego projektu
o bibliotekach. Zorganizowaliśmy szkolenie 2-go stopnia dla
administratorów MAK. Posiadamy własne konto, wydajemy biuletyn
itd.
Skarbnik Piotr Latawiec złożył sprawozdanie finansowe. Do
21 maja br. składki za ubiegły rok wpłaciło 41 bibliotek. W sumie
dochody wynosiły 1820,70 zł., wydatki 941 zł. Na dzień 21.05.br.
Federacja dysponowała sumą 879,70 zł.
Ks. Maciej Lisiecki złożył sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
Komisja dokooptowała do swego składu o. Czesława Michalunio SJ
na miejsce Piotra Krzyżaniaka. Komisja sprawdziła protokoły
Zarządu i przeprowadziła kontrolę finansową. Komisja nie miała
żadnych zastrzeżeń do pracy Zarządu. Wobec tego ks. Lisiecki
wystąpił z wnioskiem o udzielnie absolutorium Zarządowi za rok
sprawozdawczy.
Za udzielniem absolutorium Zarządowi głosowało 40 osób,
przeciw nie było żadnego głosu, od głosowania wstrzymał się Zarząd
(5 głosów). Nie głosowały 2 osoby, co daje 47 głosów osób
uprawnionych do głosowania.
Następnie uczestnicy Walnego Zgromadzenia spotkali się
w zespołach roboczych. Pracowały 3 Komisje: d/s formatu,
d/s opracowania rzeczowego oraz d/s bibliografii. Wnioski z prac
komisji przedstawiono na wspólnym spotkaniu.
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Po południu był czas na rozmowy z twórcami MAK-a, odbył
się pokaz niektórych funkcji np. wypożyczalni książek i obsługi
czytelników, można było pooglądać CD-ROMy itd.
Ostatnia część Walnego Zgromadzenia miała charakter
informacyjny. Osoby odpowiedzialne za Komisje przedstawiły
wnioski z prac zespołów.
Skarbnik poinformował o podwyższeniu w 1997 roku składki
członkowskiej, która będzie wynosić 50 zł.
Jest przygotowywany CD-ROM z bazami naszych bibliotek.
Chciałoby go nabyć ok. 30 bibliotek z naszej Federacji.
Planujemy szkolenie 2-go stopnia z MAK-a na początku
przyszłego roku. Jeśli otrzymamy dofinansowanie z KBN, to kurs
powinien odbyć się jeszcze w tym roku.
Ks. Gonet podziękował bibliotekom za wypełnione ankiety
o swoich bibliotekach, które w liczbie 39 nadesłano na adres
Sekretariatu w Krakowie. Po poprawieniu naszej bazy adresowej
przesłaliśmy je do Biblioteki Narodowej w Warszawie.
Wolne wnioski dotyczyły m.in.: obiegu informacji na temat
naszych dubletów, zakupu hurtowego czytników CD-ROM,
możliwości instalowania MAK-a i instruktażu (odpłatnie) przez
Piotra Krzyżaniaka, podziału pomiędzy biblioteki Federacji
robionych opisów książek (np. wg wydawnictw).
Na zakończenie ks. Bednarczyk zaproponował, aby następne
Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES odbyło
się w Krakowie.

Protokół sporządziła:

Ewa Poleszak
Sekretarz Zarządu

Ewa Polesiak, Protokół z Drugiego Walnego Zgromadzenia...
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Sprawozdanie z pracy Komisji d/s modyfikacji formatu
W spotkaniu uczestniczyło ok. 25 osób. Wprowadzenie do
dyskusji zrobiły Małgorzata Janiak i Ewa Połeszak.
W przyszłości czeka nas przejście na format US-MARC.
Najistotniejsza różnica w porównaniu z formatem MAKa dotyczy
katalogowania dzieł wielotomowych. W US-MARC zastosowano
metodę sporządzania dla poszczególnych tomów odrębnych opisów
(najednym poziomie).
Dlatego proponujemy dołączenie do naszego formatu pola
227 (dla tytułu dzieła wielotomowego). Pole to jest nam potrzebnie
i jest wprowadzone na dyskietce z nową wersją MAKa.
Zgodziliśmy się, że konieczne jest odchodzenie (o ile jest to
możliwe) od hierarchicznego opisu dzieł wielotomowych
i opisywanie każdego tomu jako odrębnej pozycji (opis na jednym
poziomie).
Stwierdziliśmy, że nasze bazy różnią się, co do sposobu
katalogowania (nie tylko dziel wielotomowych). Skomasowanie baz
kilku bibliotek i wydanie CD-ROM pokazało zarówno błędy
w katalogowaniu, jak i rozbieżności w wypełnianiu pól i podpól.
Dlatego konieczne są uzgodnienia, co do sposobu opisywania
druków zwartych.
Wobec powyższego zdecydowaliśmy, że potrzebne jest
spotkanie robocze, które byłoby próbą uzgadnienia sposobów opisu
tych samych książek przez różne biblioteki i wprowadzenia pewnych
ujednoliceń. Pozwoliłoby to poprawić opisy we własnej bazie a tym
samym podnieść jakość wydanego w przyszłym roku CD-ROMu.
Zgłosiło się 11 osób, które są gotowe przyjechać do Warszawy
na spotkanie robocze dotyczące ujednolicania opisów w MAKu.
Podajemy listę tych osób:
Barbara Byczkowska (WSD - Częstochowa)
Edward Ferenc (KUL - Lublin)
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Zofia Korzeńska (WSD - Kielce)
Joanna Nagay (WSD - Radom)
Gabriela Ostrowska (Franciszkanie - Kłodzko)
Paweł Skalski (ATK - Warszawa)
Teresa Ulmer (WSM - Nysa)
Małgorzata Zychowicz (Koszalin)
oraz Małgorzata Janiak (PAT - Kraków)
i Ewa Poleszak (Jezuici - Warszawa).

Informację przekazała Ewa Poleszak
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Ewa Poleszak
Biblioteka Pisarzy Księży Jezuitów
Warszawa

Protokół z zebrania nr 8 Zarządu Federacji Bibliotek
Kościelnych FIDES w dniu 30.12.1996 r.
Obecni:
ks. dr Jan Bednarczyk, ks. Krzysztof Gonet, p. Piotr Latawiec,
ks. dr Jerzy Witczak, p. Ewa Poleszak i p. Małgorzata Janiak.
Plan spotkania:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego spotkania
2. Sprawozdanie z okresu od 18.VI do 30.XII 1996
3. Informacja o otrzymanych listach
4. Kursy dla członków Federacji w 1997 roku
5. Planowane w 1997 roku Walne Zgromadzenie
6. Wniosek do KBN o fundusze
7. Wydawanie Biuletynu Federacji
8. Wolne wnioski i inne sprawy
Ad 1/ Nie było uwag do protokołu. Jest to pierwsze zebranie
Zarządu od Walnego Zgromadzenia.
Ad 2 / Przewodniczący Zarządu złożył krótkie sprawozdanie ze
swoich działań w ostatnich półroczu. Z ważniejszych, to wyjazd na
Węgry i uczestnictwo w zjeździe Conceil International des
Associations de Bibilotheąues de Theologie. Na tym zjeździe ks.
Bednarczyk poinformował o naszej Federacji FIDES oraz ponowił
zaproszenie dla Zarządu Międzynarodowej Rady do Krakowa na
Walne Zgromadzenie w 1997 roku. Przewodniczący Rady przysłał
list, w którym potwierdza udział w Zgromadzeniu.
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Ad 3 / Z ważniejszych otrzymanych listów ks. Bednarczyk odczytał:
list z Papieskiej Komisji d/s Dóbr Kulturalnych Kościoła oraz list od
Dyrektora Stowarzyszenia Bibliotek Kościelnych Rzymskich URBE.
Stowarzyszenie to jest zainteresowane współpracą z naszą Federacją
dot. min. słownika haseł przedmiotowych czy innych haseł. Pracują
w systemie ALEPH i są w sieci Internet.
Nadszedł też list od prof. Bolliera z ATLA, w którym Profesor
deklaruje dalszą współpracę z naszą Federacją.

Ad 4 / Uznaliśmy (w oparciu o wnioski z Walnego Zgromadzenia),
że kurs dla administratorów w systemie MAK nie jest konieczny.
Bardziej potrzebny jest kurs podstawowy dla użytkowników MAK-a.
Przybliżony termin tego kursu - 2-ga połowa września 1997 roku.
Wysokość opłat za kurs będzie zależna od tego, czy otrzymamy
dofinansowanie z KBN.
Piotr Latawiec poinformował, że ATK przenosi na nośnik
komputerowy bibliografię historii Kościoła. Jeśli będzie to możliwe,
to Biblioteka ATK przekaże nam wnioski ze swojej pracy (P.
Latawiec jest odpowiedzialny za komisję d/s bibliografii).

Ad 5 / Walne Zgromadzenie planujemy ok. połowy maja 1997 roku
w siedzibie PAT w Krakowie. Wkrótce zostanie ustalony dokładny
termin. W Walnym Zgromadzeniu weźmie też udział Zarząd
Międzynarodowej Rady, której jesteśmy członkiem.

Ad 6 / Ks. Bednarczyk złożył w grudniu 1996 r. wniosek do Komitetu
Badań Naukowych w Warszawie o dofinansowanie działalności
Federacji w 1997 roku. Staramy się o dofinansowanie 2 zadań:
prowadzenia kursów szkoleniowych MAK-a oraz wydawania naszego
biuletynu FIDES.

Ewa Poleszak, Protokół z zebrania ...

29

Ad 7/ W styczniu 1997 roku ukaże się 2-gi numer naszego biuletynu
FIDES z artykułami zebranymi w drugim półroczu 1996 roku.

Ad 8/ Z Trzcianki otrzymaliśmy ok. 1 tys. egz. plakatów „Federacja
Bibliotek Kościelnych FIDES". Dziękujemy serdecznie za realizację
deklaracji podjętej na Walnym Zgromadzeniu.
CD-ROM z bazami naszych bibliotek jest w przygotowaniu.
Jego nabyciem interesuje się ok. 40 bibliotek.
Biblioteka Pisarzy w Warszawie rozprowadza odpłatnie 2
książki Jerzego Mirewicza SJ wydane w Londynie: „Emigracja"
i „Problemy emigracji".

Protokół sporządziła:

Ewa Poleszak
Sekretarz Zarządu

