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Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie! 

 

 

W imieniu Federacji Bibliotek Kościelnych „FIDES” w związku 

z przewidywanym przejściem ks. Krzysztofa Goneta, kapłana Archidiecezji 

Warszawskiej, do pracy duszpasterskiej, pragnę na ręce Księdza Arcybi-

skupa złożyć głębokie podziękowanie za wieloletnią jego pracę dla dobra 

bibliotek diecezjalnych i zakonnych całej Polski.  

Trudno jest wyrazić ogrom zasług księdza Krzysztofa Goneta dla pol-

skiego bibliotekarstwa kościelnego. Był on w 1991 roku inicjatorem powo-

łania do istnienia naszej Federacji, zatwierdzonej następnie dekretem Kon-

ferencji Episkopatu Polski w dniu 7 kwietnia 1995 r. Jej głównym celem 

była uporządkowana, ujednolicona i tania komputeryzacja bibliotek ko-

ścielnych, pozwalająca na prowadzenie wymiany danych katalogowych 

i upowszechnianie informacji bibliograficznych. Cel ten udało się osiągnąć 

niewielkim nakładem środków materialnych, a za to dzięki twórczej i wytę-

żonej pracy Ks. Krzysztofa, który m.in. rozwijał we współpracy z Bibliote-

ką Narodową wspólny system komputerowy, prowadził liczne szkolenia 

bibliotekarzy oraz w bibliotekach całej Polski instalował i udoskonalał 

oprogramowanie biblioteczne. Dziś Federacja Bibliotek Kościelnych „FI-

DES” dzięki niemu prowadzi również centralne serwisy informacyjne dla 

wszystkich zainteresowanych literaturą teologiczną i religijną – ogólnopol-

ską wyszukiwarkę do baz katalogowych bibliotek kościelnych FIDKAR 

oraz pełnotekstową bibliotekę cyfrową. Osoba ks. Krzysztofa Goneta – 

kapłana i bibliotekarza – jest znana również szeroko ze swojej kompetencji 
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w kręgach bibliotekarzy świeckich, włączając w to najwyższe gremia decy-

zyjne, i w ten sposób przyczynia się do ewangelizacji tego środowiska. 

Przez ostatnich dziesięć lat ks. Krzysztof Gonet pełnił owocnie funkcję 

dyrektora jednoosobowego Biura ds. Rozwoju i Komputeryzacji Federacji 

„FIDES”. Wyrażam żal, że Federacja jako stowarzyszenie społeczne nie 

mogła zapewnić mu na tym stanowisku utrzymania, a w chwili obecnej traci 

w jego osobie główną siłę napędową i oddanego współpracownika. Dzięku-

jąc jeszcze raz Waszej Ekscelencji za dotychczasowe oddelegowanie do 

naszej Federacji tak kompetentnego i gorliwego kapłana, mam nadzieję, że 

jego umiejętności będą dobrze służyły Archidiecezji Warszawskiej. 
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