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SPRAWOZDANIE Z PRACY  
ZARZĄDU FEDERACJI  
BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH FIDES 
ZA OKRES OD 26.09.2006 DO 5.09.2007 
 
 

Zarząd pracował w składzie: przewodniczący – ks. dr Jerzy Wit-
czak, Biblioteka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocła-
wiu; zastępca przewodniczącego – ks. dr Wacław Umiński CM, Bi-
blioteka Księży Misjonarzy w Krakowie; sekretarz – dr Jolanta 
Szulc, Biblioteka Parafialna w Piekarach Śl.; skarbnik – ks. Arka-
diusz Rakoczy, Biblioteka Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji 
Warszawsko-Praskiej; członek Zarządu – o. dr Lucjusz Wójtowicz 
OFM, Biblioteka Franciszkanów w Katowicach. 

Sprawozdanie pragnę zacząć od najważniejszego wydarzenia mi-
nionego okresu. Pismem z dnia 24 października 2006 roku JE ks. abp 
Józef Michalik, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, 
poinformował Przewodniczącego Zarządu, że Księża Biskupi zgro-
madzeni na 337 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski 
w dniach 18-19 października tegoż roku powierzyli funkcję Delegata 
KEP ds. Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES ks. bp prof. dr hab. 
Andrzejowi Siemieniewskiemu, biskupowi pomocniczemu Archidie-
cezji Wrocławskiej. Nastąpiło to na prośbę Zarządu wyrażoną w pi-
śmie z dn. 3 lipca 2006 r., poprzedzoną konsultacjami z Księdzem 
Biskupem Piotrem Liberą, ówczesnym Sekretarzem Generalnym 
KEP. 

W dniu 17 maja 2007 r. Zarząd wraz z ks. Krzysztofem Gonetem, 
ks. dr Janem Bednarczykiem i panem dyrektorem Piotrem Latawcem 
złożył wizytę Księdzu Biskupowi Andrzejowi Siemieniewskiemu we 
Wrocławiu. Obecni na spotkaniu wyrazili podziękowanie za powoła-
nie opiekuna Federacji oraz poinformowali Księdza Biskupa o bieżą-
cej działalności FIDES. Ks. bp Andrzej Siemieniewski przyjął zapro-
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szenie do udziału w sesji XIII Walnego Zgromadzenia Federacji 
w Katowicach. W czasie spotkania przyjęto także zobowiązanie 
przygotowania i przekazania Księdzu Biskupowi danych statystycz-
nych dotyczących bibliotek zrzeszonych w Federacji FIDES. Spo-
tkanie zakończyło się wspólną modlitwą i błogosławieństwem udzie-
lonym przez Księdza Biskupa. 

Przypomnę, że poprzednie, XII Walne Zgromadzenie FIDES od-
było się w dniach 26-28 września 2006 roku w Warszawie, w Domu 
Rekolekcyjnym Archidiecezji Warszawskiej na Bielanach. Uczestni-
czyło w nim 61 osób, reprezentujących 47 bibliotek członkowskich. 
Była to zarazem piętnasta rocznica rozpoczęcia działalności Federa-
cji. Z tej okazji Walne Zgromadzenie nadało dziewięciu osobom 
tytuły honorowego członka FIDES. W czasie Walnego Zgromadze-
nia odbyła się uroczystość inauguracji Księgozbioru Wirtualnego 
(biblioteki cyfrowej) FIDES, której przewodniczył JE ks. bp Piotr 
Jarecki, biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej. Ponadto 
podczas obrad uczestnicy m.in. wysłuchali wykładu na temat „kwa-
śnego papieru” oraz zapoznali się z nowościami w komputerowych 
programach bibliotecznych i multiwyszukiwarce FIDKAR. Po wy-
słuchaniu sprawozdań Zgromadzenie udzieliło Zarządowi absoluto-
rium i zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2005. 

W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa statutowe protoko-
łowane posiedzenia Zarządu: w dniu 17.05.2007 r. w Bibliotece Pa-
pieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz w dniach 3-
4.09.2007 w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach. Posiedzenia poświęcone były m.in. sprawom członkow-
skim, bieżącej działalności i projektom na przyszłość oraz przygoto-
waniom do walnego zgromadzenia. Zarząd postanowił również po-
nowić prośbę do bibliotek członkowskich o wypełnienie krótkiej 
ankiety w celu zebrania podstawowych danych statystycznych o FI-
DES. Pomiędzy posiedzeniami Zarząd kontaktował się drogą elek-
troniczną.  

Federacja liczy obecnie 89 bibliotek członkowskich. W okresie 
sprawozdawczym do FIDES przyjęta została Biblioteka Diakonii 
Ruchu Światło-Życie Diecezji Warszawsko-Praskiej. 

W dniach 8-12.09.2007 ks. Jerzy Witczak będzie uczestniczył 
w 36. Walnym Zgromadzeniu BETH (Bibliothèques Européennes de 
Théologie) w Emden (Niemcy). Jest to możliwe dzięki pomocy fi-
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nansowej Konferencji Episkopatu Polski przyznanej przez ks. bp 
Piotra Liberę, Sekretarza KEP na prośbę przewodniczącego Zarządu. 

Bardzo intensywnie działało Biuro ds. Rozwoju i Komputeryzacji 
– jego dyrektor ks. Krzysztof Gonet przedstawi własne sprawozda-
nie. Tu trzeba podkreślić, że w dniu 18 maja Dyrektor Biura otrzy-
mał Dyplom Nagrody im. Kierbedziów w bibliotece Publicznej m. st. 
Warszawy z okazji jej 100-lecia za „Szczodrą pomoc w komputery-
zacji bibliotek Województwa Mazowieckiego”. Ponadto ks. K. Go-
net i ks. J. Witczak prowadzili korespondencję z NUKAT w spra-
wach CKHW oraz zostali poproszeni o wykonanie recenzji przygo-
towywanej przez Bibliotekę Narodową nowej instrukcji do formatu 
MARC21 dla baz MAK-owych. 

Redakcja „FIDES – Biuletynu Bibliotek Kościelnych” z siedzibą 
w Krakowie w Bibliotece Papieskiej Akademii Teologicznej, z re-
daktorem naczelnym ks. dr Janem Bednarczykiem, dyrektorem Bi-
blioteki PAT oraz paniami Dorotą Górską i Małgorzatą Janiak 
w składzie, wydała kolejny podwójny numer – za rok 2006 (22-23 
wg numeracji ciągłej). 

W 2006 roku Federacja ponownie umożliwiła swoim członkom 
skorzystanie z promocji, tym razem przy zakupie prenumeraty elek-
tronicznych baz danych online wydawnictwa Brepols z Belgii na rok 
2007. W efekcie negocjacji prowadzonych przez ks. J. Witczaka 
z przedstawicielem wydawnictwa Hansem Deraeve udało się uzy-
skać bardzo korzystne warunki, zwłaszcza dla mniejszych bibliotek. 
Z oferty skorzystały (prawdopodobnie) tylko dwie biblioteki człon-
kowskie. 
 

Sprawozdanie sporządził 
ks. Jerzy Witczak 

przewodniczący Zarządu 


