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Jubileuszowe – dwudzieste Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek 
Kościelnych FIDES odbyło się w dniach 15–17 września 2014 r. w Tarnowie 
w Wyższym Seminarium Duchownym. W ogólnopolskim spotkaniu uczestni-
czyli przedstawiciele bibliotek kościelnych zrzeszonych w Federacji, a także 
zaproszeni goście. Uczestników Walnego Zgromadzenia powitał ks. dr Leszek 
Rojewski – prorektor WSD w Tarnowie – podkreślając ważność wydarzenia 
dla tarnowskiego środowiska lokalnego. Następnie ks. dr Jerzy Witczak – 
przewodniczący Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES  – otworzył 
obrady – przedstawiając ramowy program Walnego Zgromadzenia. 

Zgodnie z harmonogramem głos zabrał ks. dr Tomasz Kudroń były 
dyrektor Biblioteki w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, 
prezentując historię przebudowy oraz zrealizowany w latach 2009–2011 
projekt rozbudowy Biblioteki. Po obszernej prezentacji poszczególnych eta-
pów prac i ożywionej dyskusji słuchaczy, uczestnicy spotkania udali się 
na zwiedzanie Biblioteki. Oglądając kolejne pomieszczenia (a w nich arty-
styczny wystrój – połączenie klasyki z awangardą), dzielono się spostrze-
żeniami odnośnie do funkcjonalnych rozwiązań na stanowiskach pracy (co 
dla bibliotekarzy praktyków jest wartościową lekcją). Zwiedzający docenili 
zaangażowanie i wielki wkład w urządzanie pomieszczeń tarnowskiego 
zespołu bibliotecznego.

Drugi dzień obrad rozpoczął się Mszą św. pod przewodnictwem ks. bp. 
Andrzeja Jeża – ordynariusza tarnowskiego, który w wygłoszonej do biblio-
tekarzy homilii zaakcentował fakt, że „Rola pracowników biblioteki […] 
polega na ciągłym otwieraniu, udostępnianiu, przechowywaniu i strzeże-
niu zgromadzonych ksiąg dla kolejnych czytelników i następnych pokoleń. 
[…] Bez książek, bez tego materialnego przekazu słowa, nie byłoby ludzkiej 
kultury, cywilizacji i ludzkich dziejów”. W dalszej części homilii biskup Jeż 
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przywołał słowa z Księgi henrykowskiej napisane ręką notariusza Konrada 
„onieważ jedno pokolenie mija, a drugie nadchodzi i nic stałego nie ma pod 
słońcem, zapobiegliwa pomysłowość dawnych ludzi postanowiła uwiecz-
nić czyny śmiertelników przy pomocy odpowiednich świadków i spisywania 
dokumentów”. Kończąc wystąpienie biskup podkreślił, że „Dzięki zapobie-
gliwej pomysłowości wielu pokoleń kronikarzy, pisarzy i bibliotekarzy usi-
łujących chronić przeszłość przed zapomnieniem, możemy po latach sięgać 
do nieprzebranego skarbca wiedzy”.

Dalsza część sesji odbywała się w auli seminaryjnej. Obradom przewod-
niczył ks. J. Witczak – dyrektor Biblioteki Papieskiego Wydziału Teologicz-
nego we Wrocławiu, zapraszając ks. dr Ryszarda Banacha – historyka, pra-
cownika biblioteki i archiwum diecezjalnego w Tarnowie – do wygłoszenia 
referatu Biblioteka WSD z perspektywy historycznej. Prelegent przedstawił 
dzieje Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, początki tworzącej 
się Biblioteki Seminaryjnej, genezę gromadzonych zbiorów oraz sylwetki 
osób zajmujących się organizacją pracy bibliotecznej. 

Kolejny referat Tarnowska Biblioteka Cyfrowa – idea, powstanie, zasób 
wygłosiła Ewa Stańczyk – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tar-
nowie. Celem wystąpienia było przedstawienie najcenniejszych dokumen-
tów zgromadzonych w Tarnowskiej Bibliotece Cyfrowej, a także ukaza-
nie współpracy Biblioteki z siostrzanymi instytucjami regionu w zakresie 
digitalizacji zbiorów.

Kontynuacją omawianego zagadnienia był referat Iwony Gleisner – 
kustosza z Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchosławicach na temat: 
Dziedzictwo kulturowe Kościoła w Tarnowskiej Bibliotece Cyfrowej. Prele-
gentka wyeksponowała zbiór dokumentów kościelnych ubogacający zasób 
Tarnowskiej Biblioteki Cyfrowej, pośród których znalazły się różne edycje 
Biblii, ksiąg liturgicznych, kronik i kalendarzy. 

Zamknięciem tej części obrad było omówienie Sprawozdania z pracy 
Zarządu przedstawione przez ks. J. Witczaka. Przewodniczący Federacji 
poinformował zebranych o najistotniejszych pracach Zarządu, zwłaszcza 
tych które miały wpływ na usprawnienie działalności bibliotek kościelnych. 
Ważnym punktem Walnego Zgromadzenia było przyjęcie Biblioteki Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w poczet członków Federa-
cji. Należy podkreślić, że Biblioteka ta przed laty była w grupie inicjatorów 
utworzenia  Federacji i w komitecie założycielskim FIDES.

Po przerwie obrady toczyły się w auli Jana XXIII WSD, gdzie w prezentacji 
multimedialnej opracowanej przez ks. prof. Tadeusza Bukowskiego – dyrek-
tora Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie – przedstawiono Najstarsze Muzeum 
Diecezjalne na ziemiach polskich w 125 rocznicę założenia. Multimedialny 
spacer po muzeum zapraszał do fi zycznego odwiedzenia tej placówki i podzi-
wiania zgromadzonych tam eksponatów. Była również okazja do zwiedzenia 
bazyliki katedralnej i innych obiektów kultury sakralnej Tarnowa.
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Następnie odbyła się prezentacja czasopisma „FIDES Biuletyn Biblio-
tek Kościelnych”, podczas której redaktor naczelny pisma Bogumiła Warzą-
chowska omówiła tematykę bieżącego zeszytu i wręczyła egzemplarze autor-
skie, a także zachęciła zebranych do współpracy w tworzeniu periodyku.

W kolejnym wystąpieniu dr Ryszard Żmuda – dyrektor Biblioteki Uni-
wersytetu Medycznego w Łodzi, autor licznych bibliografi i nauk kościelnych 
– skupił się na problematyce związanej z Biografi styką kościelną. Mówca 
zwrócił uwagę na ważność omawianego zagadnienia dla nauk teologicznych, 
apelując do zebranych o współpracę w pozyskiwaniu kolejnych biogramów.

Zwieńczeniem intensywnych obrad było zwiedzanie miejsc kultu ziemi 
tarnowskiej m.in. najstarszego w tej części Polski kościoła p.w. Świętych 
Pustelników Świerada i Benedykta w Tropiu, ufundowanego przez Kazi-
mierza Odnowiciela ok. 1045 r. Następnie w Centrum Formacyjno-Reko-
lekcyjnym Diecezji Tarnowskiej „ARKA” odbyło się spotkanie integracyjne 
uczestników Walnego Zgromadzenia. Była okazja do indywidualnych kon-
taktów, wymiany doświadczeń i omówienia bieżących problemów biblio-
tek kościelnych.

Trzeci dzień sesji rozpoczął się Mszą św. pod przewodnictwem bpa 
Andrzeja Siemieniewskiego – delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. 
Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, który wygłosił do obecnych oko-
licznościową homilię, podkreślając służebny charakter pracy bibliotekarzy. 
Nawiązał również do ich szczególnego zaangażowania w różnych typach 
bibliotek kościelnych i misyjnej pracy dla rozwoju kościelnych dóbr kultury.

Moderowanie obrad kolejnego dnia objęła dr Bogumiła Warząchow-
ska – zastępca przewodniczącego Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, 
kierownik Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Pierwszy referat przedstawił ks. J. Witczak. W wystąpieniu zatytułowanym 
Prezentacja projektu centralnego katalogu bibliotek FIDES autor przedstawił 
etapy działań związane z wprowadzeniem do wielu bibliotek kościelnych 
systemu bibliotecznego KOHA oraz poruszył zagadnienie ujednolicenia 
haseł przedmiotowych i współpracy z NUKAT.

Następnie dr Alicja Kuberska – przedstawiciel fi rmy ALTO-Protekt 
w referacie Pozyskiwanie funduszy na konserwację zasobów bibliotecznych 
wskazała sposoby pozyskiwania środków fi nansowych z programów euro-
pejskich, rządowych, ministerialnych i samorządowych na zabezpieczenie 
zbiorów archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych.

Po przerwie głos zabrał Marcin Malinowski – przedstawiciel fi rmy Max 
Elektronik SA – prezentując zebranym zintegrowany system biblioteczny 
PROLIB (zainstalowany m.in. w Bibliotece WSD w Tarnowie).

Końcowa część spotkania przeznaczona była na wewnętrzne sprawy 
Federacji m.in. na podziękowanie ks. dr. T. Kudroniowi dotychczasowemu 
dyrektorowi Biblioteki za wieloletnie kierowanie książnicą. Ustalono rów-
nież miejsce kolejnego Walnego Zgromadzenia, którym ma być Biblioteka 
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Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Następ-
nie zaproszono biblioteki członkowskie Federacji na międzynarodową kon-
ferencją Dziedzictwo Jana Pawła II w bibliotekach i archiwach krajowych 
i zagranicznych organizowaną przez Bibliotekę Uniwersytetu Jana Pawła II 
w Krakowie oraz na ogólnopolską konferencję naukową Historyczne księ-
gozbiory dominikańskie. Miejsca, ludzie, historie przygotowaną przez Biblio-
tekę Dominikanów w Krakowie.

Obradom towarzyszyła wystawa książek przygotowana przez Wydawnic-
two Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, dzięki czemu bibliotekarze mieli okazję 
zapoznać się z bogatą ofertą  wydawniczą najnowszej literatury teologicznej.


