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SPRAWOZDANIE Z PRACY  

ZARZĄDU FEDERACJI  

BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH FIDES 

ZA OKRES OD 6.09.2007 DO 9.09.2008 

 

 
Zarząd wybrany podczas XIII Walnego Zgromadzenia Federacji 

pracował w składzie: ks. dr Jerzy Witczak, Biblioteka Papieskiego 

Wydziału Teologicznego we Wrocławiu – przewodniczący; kustosz 

dypl. Bogumiła Warząchowska, Biblioteka Teologiczna Uniwersyte-

tu Śląskiego w Katowicach – zastępca przewodniczącego; o. mgr 

Grzegorz Filipiuk OFMCap, Biblioteka Warszawskiej Prowincji 

Braci Mniejszych Kapucynów – skarbnik; ks. dr Wacław Umiński 

CM, Biblioteka Księży Misjonarzy w Krakowie – sekretarz; ks. mgr 

lic. Tomasz Garwoliński, Biblioteka Wydziału Teologicznego Uni-

wersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Warmińskiego Wyższego Se-

minarium Duchownego „Hosianum” – członek Zarządu. O wyborze 

nowych władz Federacji poinformowany został JE ks. bp Stanisław 

Budzik, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Ksiądz 

Biskup pismem z 19.09.2007 r. podziękował za informacje i wyraził 

przekonanie, że współpraca bibliotek kościelnych będzie przynosić 

coraz więcej dobrych owoców. Pracę Zarządu wspierał Delegat Epi-

skopatu Polski ds. Federacji „FIDES” – JE ks. bp Andrzej Siemie-

niewski. 

 

Federacja liczy obecnie 91 bibliotek członkowskich. Prośbę o po-

nowne przyjęcie złożyła Biblioteka Klasztoru Karmelitów Bosych w 

Krakowie. Zarząd przyjął również Bibliotekę Parafialną im. Jana 

Pawła II w Warszawie – Bemowie. Jedna z naszych bibliotek – Bi-

blioteka Parafialna w Trzciance – obchodziła w tym roku Jubileusz 

25-lecia. Z tej okazji 19 kwietnia br. odbyło się Sympozjum, w któ-

rym wziął udział i wygłosił referat ks. Jerzy Witczak. 
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Odbyło się jedno posiedzenie Zarządu – w dniu 28.04.2008 r., 

które na gościnne zaproszenie o. Grzegorza Filipiuka miało miejsce 

w klasztorze OO. Kapucynów w Warszawie (kolejne planowane jest 

podczas obrad i po zakończeniu XIV Walnego Zgromadzenia). Po-

siedzenia poświęcone były m.in. przygotowaniom do walnego zgro-

madzenia, kontaktom z Biblioteką Narodową i sprawom członkow-

skim. Poza tym Zarząd kontaktował się drogą elektroniczną. 

 

Od stycznia 2008 r. ks. K. Gonet wraz z Zarządem, reprezento-

wanym przede wszystkim przez o. Grzegorza Filipiuka, uczestniczył 

w spotkaniach i działaniach zainicjowanych przez Ekonoma Konfe-

rencji Episkopatu Polski – ks. prał. Jana Droba, mających na celu 

próbę zdobycia dotacji z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-

nalnego” w ramach działania 11.1 „Ochrona i zachowanie dziedzic-

twa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym” dla instytucji kul-

tury Kościoła Katolickiego w Polsce, w tym dla bibliotek członkow-

skich „FIDES” oraz dla Federacji jako całości. Niestety, działania te 

na razie zakończyły się fiaskiem z tego powodu, że nasz projekt nie 

został wpisany przez obecnego Ministra Kultury na listę tzw. „pro-

jektów kluczowych”, co pozwoliłoby na otrzymanie dotacji poza 

konkursami i terminami, oraz wskutek wycofania się Księdza Eko-

noma z dalszego prowadzenia sprawy na szczeblu ogólnopolskim.  

 

Bardzo intensywnie, jak zawsze, działało Biuro ds. Rozwoju 

i Komputeryzacji – jego dyrektor ks. Krzysztof Gonet przedstawi 

własne sprawozdanie. Trwało wzbogacanie zasobów Księgozbioru 

Wirtualnego Federacji „FIDES” (obecnie liczy on 488 publikacji 

cyfrowych). Poza tym Biuro w ramach działalności gospodarczej 

wykonało szereg instalacji MAK’a, usprawnień instalacji, rozszerzeń 

o nowe moduły w bibliotekach kościelnych i świeckich. Na działal-

ność studyjną Biura jego dyrektor ks. Krzysztof Gonet pozyskał fun-

dusze z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto ks. K. 

Gonet i ks. J. Witczak recenzowali przygotowywaną przez Bibliote-

kę Narodową nową instrukcję do formatu MARC21 dla baz MAK-

owych i w związku z tym uczestniczyli w prezentacji MAK-a 5.0, 

która odbyła się w Bibliotece Narodowej w dniu 4 grudnia 2007 r. 

Redakcja „FIDES – Biuletynu Bibliotek Kościelnych” z siedzibą 

w Krakowie w Bibliotece Papieskiej Akademii Teologicznej, z re-
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daktorem naczelnym ks. dr hab. Janem Bednarczykiem, dyrektorem 

Biblioteki PAT oraz paniami Dorotą Górską i Małgorzatą Janiak, 

wydała kolejny podwójny numer – za rok 2007 (24-25 wg numeracji 

ciągłej), liczący 244 strony. 

 

W dniach 8-12.09.2007 ks. Jerzy Witczak uczestniczył w 36. 

Walnym Zgromadzeniu BETH (Bibliothèques Européennes de Thé-

ologie) w Emden (Niemcy). Przewodniczący „FIDES” przedstawił 

na tym forum informację o Walnym Zgromadzeniu w Katowicach i o 

bieżącej działalności Federacji oraz zaprezentował nowe możliwości 

biblioteki wirtualnej „FIDES”. Podczas tego Zgromadzenia BETH 

wybrane zostały jego nowe władze, przewodniczącą została pani 

Odile Dupont, dyrektor biblioteki Instytutu Katolickiego w Paryżu. 

Natomiast w dniach 13-17 września br. ks. Jerzy Witczak będzie 

uczestniczył w kolejnym, 37. Walnym Zgromadzeniu BETH, zorga-

nizowanym na zaproszenie biblioteki wydziału teologicznego uni-

wersytetu katolickiego w Leuven. Uczestnictwo delegata Federacji 

„FIDES” w corocznych zgromadzeniach BETH oraz opłacanie skła-

dek członkowskich jest możliwe dzięki pomocy finansowej Konfe-

rencji Episkopatu Polski przyznawanej przez Sekretarza KEP na 

prośbę przewodniczącego Zarządu oraz środkom otrzymywanym od 

ATLA w ramach umowy, dotyczącej promocji baz danych.  

 

Dzięki kontaktom z BETH nasze Federacja otrzymała w kwietniu 

ofertę fundacji Theological Book Network z USA dostarczenia w 

darze zainteresowanym bibliotekom akademickich publikacji teolo-

gicznych w języku angielskim. Oferta ta została rozesłana za pośred-

nictwem listy dyskusyjnej i w efekcie 10 bibliotek członkowskich 

wyraziło chęć udziału w tym projekcie. Federacja „FIDES” pośred-

niczy również w dostarczeniu książek pięciu bibliotekom seminaryj-

nym na Litwie i Białorusi. Na początku września ks. J. Witczak ode-

brał w Pradze kartony z książkami (zawierające po 32 nowe wolumi-

ny o łącznej szacunkowej wartości 1250 USD), obecnie trwa ich 

dystrybucja. Zarząd „FIDES” wyraża wdzięczność fundacji Theolo-

gical Book Network za ubogacenie księgozbiorów naszych bibliotek 

w liczące się publikacje teologiczne, które inaczej byłyby dla nas 

niedostępne z powodów finansowych. 
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Na początku sierpnia ks. Krzysztof Gonet i ks. Jerzy Witczak 

spotkali się w Lądku Zdroju z przedstawicielem sieci bibliotek 

URBE, dyrektorem biblioteki Papieskiego Uniwersytetu „Urbania-

na” w Rzymie, ks. dr. Markiem Rostkowskim OMI. Omówiono 

sprawy współpracy w katalogowaniu i tworzeniu kartotek wzorco-

wych. Dalsze kontakty będą kontynuowane. 

Na koniec pragnę krótko ocenić stan, w jakim znajduje się obec-

nie Federacja. Wydaje się, że jest to stagnacja, z ukrytymi zarodkami 

kryzysu. Wprawdzie wyliczenie podejmowanych działań może 

brzmieć dumnie, ale faktem jest, że od wielu lat są to stale takie sa-

me działania. Członkowie Zarządu są zapracowanych w swoich wła-

snych bibliotekach, a również ze strony bibliotek członkowskich nie 

pojawiła się żadna nowa inicjatywa, którą udałoby się zrealizować. 

Informacje i oferty rzadko rozsyłane poprzez naszą listę dyskusyjną 

budzą tylko niewielki odzew. Ks. Krzysztof Gonet – któremu w tym 

miejscu gorąco dziękuję – jako nasze jednoosobowe społeczne Biuro 

ds. Komputeryzacji i Rozwoju doszedł już dawno do kresu swoich 

możliwości czasowych i fizycznych i bez stworzenia jakiegoś stałe-

go, mającego finansowe zaplecze ośrodka grozi nam w każdej chwili 

koniec działania centralnych serwisów „FIDES” w Internecie: strony 

WWW, katalogów centralnych, FIDKAR-a i Księgozbioru Wirtual-

nego oraz brak usług dla programu MAK. A co najgorsze, wydaje 

się, że na naszych oczach kończy się cud taniej komputeryzacji bi-

bliotek w związku z plajtą projektu MAK 5.0 w Bibliotece Narodo-

wej i pojawiającą się w perspektywie koniecznością zmiany opro-

gramowania. 

 

Zachęcam zatem do dyskusji nad stanem Federacji „FIDES”, 

a obecnego wśród nas Księdza Biskupa Opiekuna proszę o pomoc 

i interwencję na szczeblu Konferencji Episkopatu Polski w celu za-

chowania naszych dotychczasowych wspólnych osiągnięć i dalszego 

rozwoju, zwłaszcza w sytuacji niedojścia do skutku projektu pozy-

skania funduszy z Unii Europejskiej. 

 

Sprawozdanie sporządził 

ks. Jerzy Witczak 

przewodniczący Zarządu 


