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międzynarodowa nie oczekuje ciągłego utwierdzania w bezradności, ale świadectwa 
przeżywanej wiary i płynącego z niej działania. Jest to wezwanie skierowane bezpo
średnio do chrześcijan, gdyż jedyną szansą dla świata jest zwrot ku solidarności.

Tadeusz Kamiński

„FIDES” Biuletyn bibliotek kościelnych. Red. J. Bednarczyk. Kraków [R.l]: 1995 
- [R . 3]: 1997.

W 1995 roku rozproszone po różnych periodykach artykuły traktujące o bibliote
kach kościelnych w Polsce, oprócz znakomitego lubelskiego czasopisma „Archiwa, 
Biblioteki i Muzea Kościelne”, znalazły dodatkowe, godne miejsce do wymiany po
glądów, bieżącej informacji i retrospektywnych opracowań, na łamach krakowskiego 
biuletynu „Fides”.

Szczegółowe dane o czasopiśmie: „Fides”. Biuletyn bibliotek kościelnych. Rocznik. 
Red. nacz. ks. dr Jan Bednarczyk. Wyd. Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES. Kra
ków. [R. 1]: 1995 nr 1 123, [5] s. il. ryc.; [R. 2]: 1996 nr 1/2 168 s. il.; [R. 3]: 1997 nr 1/ 
2 300 s., ryc. 20 cm. Egz. 220 ISSN 1426-3777. Redaguje Zarząd Federacji Bibliotek 
Kościelnych FIDES: ks. dr Jan Bednarczyk, przewodniczący Federacji i redaktor na
czelny biuletynu, ks. mgr Krzysztof Gonet, mgr Piotr Latawiec, mgr Ewa Poleszak, ks. 
dr Jerzy Witczak. Sekretarz redakcji: mgr Małgorzata Janiak. Skład komputerowy, opra
cowanie graficzne i korekta: mgr Dorota Górska, mgr Małgorzata Janiak. Adres Biura 
Federacji i Redakcji: Biblioteka Główna Papieskiej Akademii Teologicznej, 31-003 Kra
ków, ul. Podzamcze 8, tel. (0-12) 21-84-40, 22-90-92; e-mail: atbenar@ kin- 
ga.cyf.kr.edu.pl.; atjaniak@kinga.cyf.kr.edu.pl. Konto Federacji Fides: nr 10201026- 
558019-270-1-111, II Oddział PKO BP, ul. Mickiewicza 25, 01-551 Warszawa.

Geneza czasopisma jest następująca. W 1995 roku dyrektorzy bibliotek naukowych: 
ks. Krzysztof Gonet -  WMSD, ks. Jan Bednarczyk -  PAT i Piotr Latawiec ATK -  jako 
członkowie założyciele -  powołali Federację FIDES, którą dekretem z 7 IV 1995 r. 
zatwierdził Jego Eminencja Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski. Następnie Federa
cja 17 X 1995 r. uzyskała osobowość prawną (Dz. U. 1995 nr 120 poz. 583). Zaistnia
ła wówczas potrzeba powołania periodyku, który jako biuletyn jest jej organem.

Federacja, której patronem jest św. Maksymilian Maria Kolbe OFM Conv., stowa
rzysza ok. 80 współpracujących bibliotek kościelnych, których wykaz wraz z adresami 
zamieszcza każdy rocznik czasopisma. Należą do nich biblioteki uczelni akademic
kich (ATK, PAT, WFTJ), seminariów duchownych, zakonów, parafii oraz innych in
stytucji kościelnych.

Władze Federacji FIDES powinny zabiegać, aby w tym szacownym gronie znala
zła się również Biblioteka Uniwersytecka KUL, która dysponuje nowoczesnym warsz
tatem pracy, bogatymi zbiorami i doświadczonymi pracownikami o wysokich kwalifi
kacjach. Przynależność tej przodującej instytucji wśród kościelnych bibliotek akade
mickich, znakomitej książnicy uczelnianej w naszym kraju, znacznie wzmocni 
Federację. Trudno zrozumieć dlaczego ten fakt nie ma jeszcze miejsca. Liczba biblio
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tek stowarzyszonych w Federacji -  składka roczna wynosi 50 zł -  powinna ciągle 
wzrastać, ponieważ praca w zespole w dobie komputeryzacji nad dobrami kultury chrze
ścijańskiej da lepsze efekty na miarę XXI wieku.

Sądzę, że warto skorzystać z propozycji ks. J. Bednarczyka, który w pierwszym 
roczniku „Fides” zaprosił zainteresowanych do współpracy z nowym czasopismem 
bibliotekarskim. „Redakcja z wdzięcznością przyjmie wszelkie uwagi i artykuły, które 
postara się publikować w kolejnych zeszytach biuletynu”.

Trzy roczniki „Fides” za lata 1995, 1996 i 1997 zamieszczają m. in. wszechstronną 
dokumentację odnośnie Federacji FIDES (dekret, statut, protokoły z zebrań i posie
dzeń, sprawozdania z działalności i zjazdów, listy okolicznościowe m. in. Prymasa 
Polski, Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, adresy 84 bibliotek kościelnych zrze
szonych i współpracujących (w tym nazwiska dyrektorów, kierowników, informaty
ków i innych osób, telefony, faxy, e-maile) oraz kilkanaście wartościowych artykułów.

Prezentowane materiały na łamach „Fides” opracowali współpracownicy Federacji 
oraz inni autorzy. Ich poziom i wartość informacyjna jest różna. Cenne są m. in. arty
kuły dyrektorów bibliotek naukowych oraz inne opracowania, które dotyczą różno
rodnej problematyki. Odważną i nowatorską inicjatywą Redakcji jest udostępnianie 
łamów „Fides” studentom bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Również auto
rzy dysertacji o bibliotekach kościelnych powinni publikować w tym czasopiśmie stresz
czenia rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz prac magisterskich i licencjackich.

Tematyka prac ogłoszonych drukiem w „Fides” dotyczyła m. in. bibliotekarstwa, 
bibliografii, biografistyki, Internetu, serwisów informacyjnych WWW, baz danych, 
komputeryzacji, bibliotecznych systemów komputerowych MAK, VTLS, katalogów 
na CD, pamiętnikarstwa, kształcenia pracowników. W biuletynie zamieszczono rów
nież bardzo cenne praktyczne rady i instrukcje ułatwiające prowadzenie bibliotek ko
ścielnych w dobie powszechnej komputeryzacji procesów wyszukiwawczych syste
mów biblioteczno-informacyjnych.

Opracowując bieżącą i retrospektywną „Bibliografię historii Kościoła w Polsce” 
można zorientować się kto jest kim w tym temacie w naszym kraju. Moim zdaniem 
Redakcja „Fides” powinna zabiegać o zamówienie artykułów m. in. u tak znakomi
tych specjalistów jak ks. Ludwik Grzebień SJ, Małgorzata Kamińska-Axer, ks. Bole
sław Kumor, ks. Stanisław Librowski, ks. Józef Mandziuk, ks. Roman Nir, ks.Włady
sław Andrzej Pabin OFM, Maria Pidłypczak-Majerowicz, Stanisław Rybandt, Jadwi
ga Rył, ks. Zbigniew Skiełczyński, s. Halina Irena Szumił, ks. Henryk Damian Wojtyska 
CP, ks. Marek T. Zahajkiewicz, ks. Janusz Zbudniewek OSPPE i innych fachowców 
z zakresu nauk humanistycznych. Wymienione osoby, które zawsze publikują artykuły 
na najwyższym poziomie naukowym mogą zapewne przyczynić się do wzmocnienia 
pozycji „Fides”, które zaistniało na mapie czasopiśmiennictwa w Polsce.

Szkoda, że zamieszczone fotografie są miernej jakości. Czasami trudno rozpoznać 
na nich znajome osoby. Nad tym problemem Redakcja powinna jeszcze popracować, 
aby nie szpecić biuletynu. Niepokojący jest również fakt, że do kwietnia 1999 roku nie 
pojawił się oczekiwany przez zainteresowanych użytkowników informacji naukowej
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następny rocznik „Fides”, który powinien być drukowany regularnie i na lepszym pa
pierze. Warto pamiętać, że tylko systematycznie ukazujące się periodyki -  zgodnie 
z ustaloną częstotliwością- są poważnie traktowane przez czytelników. Będzie to rów
nież zachętą dla przyszłych autorów tego wartościowego czasopisma.

Powszechnie wiadomo, że biblioteki kościelne spełniają ważną rolę w misji Ko- 
śćioła. „Fides” ułatwił im to zadanie stawiając odpowiedni krok we właściwym kie
runku. Podkreślił to m. in. dyrektor Andrzej Kempa w recenzji zamieszczonej na ła
mach „Bibliotekarza” (1998 nr 7/8 s. 35-36). Należy życzyć Redakcji i Federacji dal
szych sukcesów w zaszczytnej pracy dla dobra Kościoła i Ojczyzny.

Ryszard Żmuda


