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RELACJA  
Z XVI WALNEGO ZGROMADZENIA  
FEDERACJI BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH FIDES  
(KOSZALIN, 20-23 IX 2010 R.) 
 
 

W dniach 20-23 września 2010 r. odbyło się w Koszalinie XVI 
Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. 
Na zaproszenie ks. dra Tadeusza Ceynowy, dyrektora Biblioteki 
Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie, odpowiedziały 
32 biblioteki członkowskie Federacji, poczynając od bibliotek wy-
działów teologicznych, wyższych seminariów duchownych, przez 
biblioteki zgromadzeń zakonnych aż po biblioteki parafialne. 
Na czas konferencji uczestnikom gościny udzieliło Centrum Eduka-
cyjno-Formacyjne Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej CERTUS 
i tam też odbywały się obrady. 

Uczestnicy rozpoczęli spotkanie od wspólnej kolacji, po której 
udali się na zwiedzanie Wyższego Seminarium Duchownego, Biblio-
teki oraz Archiwum Diecezjalnego. Historię seminarium przybliżył 
zebranym ks. Tadeusz Ceynowa. Członkowie Federacji odwiedzili 
aulę seminaryjną, kaplicę, sale wykładowe, mieli również okazję 
obejrzeć wystawę poświęconą biskupowi Ignacemu Jeżowi. Zebrani 
zwiedzili czytelnie książek i czasopism biblioteki, magazyn starych 
druków oraz magazyny książek i czasopism. Chętni wpisywali się do 
kroniki biblioteki. Działalność Archiwum Diecezjalnego przybliżył 
dyrektor ks. Tadeusz Ceynowa. Wieczorem chętni mogli uczestni-
czyć we Mszy św. sprawowanej w kaplicy Centrum Edukacyjno-
Formacyjnego. 

Wtorkowe obrady rozpoczęła Msza św. koncelebrowana przez ks. 
bpa Edwarda Dajaczka – ordynariusza koszalińsko-kołobrzeskiego 
oraz ks. bpa Andrzeja Siemieniewskiego – delegata Konferencji 
Episkopatu Polski ds. Federacji FIDES, który wygłosił homilię.  
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Przedpołudniowe obrady miały charakter konferencji popularno-
naukowej. Rozpoczęło ją wystąpienie ks. Tadeusza Ceynowy pt. „Hi-
storia Pomorza w zarysie”. Kolejnym prelegentem był pan Lucjan 
Bobolewski, dyrektor Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, który przy-
bliżył uczestnikom zgromadzenia „Rolę i znaczenie bibliotek na Po-
morzu Zachodnim” od okresu powojennego do czasów współcze-
snych. Podkreślił trudności, z jakimi musiały borykać się nowo po-
wstające biblioteki. Prelegent przedstawił także obecne inicjatywy, 
podejmowane przez biblioteki Pomorza Zachodniego, w tym Zachod-
niopomorskie Porozumienie Bibliotek, w ramach którego udało się 
powołać do życia Zachodniopomorską Bibliotekę Cyfrową POME-
RANIA, z którą współpracuje również Biblioteka WSD w Koszalinie.  

Kolejne wystąpienie, wygłoszone przez dra Ryszarda Żmudę, dy-
rektora Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dotyczyło 
bibliografii kościelnych dyscyplin naukowych. Prelegent przybliżył 
nazwiska osób zajmujących się tworzeniem bibliografii poszczegól-
nych kościelnych dyscyplin naukowych oraz podkreślił konieczność 
dalszych prac w tym zakresie.  

Następnym punktem konferencji było wystąpienie pani Grażyny 
Chłodnickiej z Koszalińskiej Biblioteki Publicznej nt. „Problemy 
przy konwersji bazy katalogowej Biblioteki WSD w Koszalinie 
z formatu MARC BN na MARC 21”. Temat konwersji na format 
MARC 21 jest dla bibliotek wciąż tematem aktualnym. Wiele z nich 
czeka dopiero ta zmiana, dlatego też omawiane przez panią Grażynę 
Chłodnicką problemy, które mogą się pojawić przy konwersji, zain-
teresowały wielu uczestników. W referacie wspomniano o kilku 
polach, na które powinno się zwrócić szczególną uwagę przy zmia-
nie formatu, m. in. o polu 001 służącemu jako separator dokumen-
tów, polu 002 – powodującemu utworzenie pola LDR, które w for-
macie MARC 21 pełni rolę separatora dokumentów. Dlatego po 
konwersji niezbędne jest przeniesienie go na początek dokumentu. 
Omówiono pokrótce zastosowanie programu do konwersji BNUS, 
opracowanego przez Bibliotekę Narodową. Poruszono problem wy-
kluczania się haseł stosowanych przez Bibliotekę Narodową i słow-
nika słów kluczowych dla nauk kościelnych. 

Na zakończenie konferencji odbyła się prezentacja firmy wydaw-
niczej Walter de Gruyter, którą przybliżyła nam pani Alina Przydań-
ska. Edukacyjne wydawnictwo Walter de Gruyter od wielu dziesię-
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cioleci jest synonimem wysokiej jakości literatury akademickiej 
i naukowej. Rocznie wydaje ponad 250 nowych tytułów, ponad 60 
czasopism, jak również różne wydawnictwa multimedialne – bazy 
danych i e-booki. 

Po obiedzie uczestnicy obrad mieli okazję zwiedzić Sanktuarium 
Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej w Koszali-
nie, gdzie wysłuchali historii tego miejsca, przedstawionej przez ks. 
Henryka Romanika, kustosza sanktuarium. Chętni mogli również 
wspiąć się na wieżę widokową. Kolejnym punktem zwiedzania była 
koszalińska Katedra pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Ma-
ryi Panny, gdzie uczestnicy zgromadzenia zostali przywitani i opro-
wadzeni przez ks. kanonika proboszcza Antoniego Tofila. Atrakcją 
pobytu w katedrze był koncert organowy. 

Po kolacji wysłuchano wystąpienia ks. Jerzego Witczaka na temat 
nowej wersji MAK-a 4.3b (MAKV) i nowości na stronie interneto-
wej FIDES-u. Omówiona została również digitalizacja zbiorów 
i sukcesywne uzupełnianie zasobów w bibliotece cyfrowej księgo-
zbioru Wirtualnego Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. Na 
zakończenie tego dnia obrad został zaprezentowany przez o. Janusza 
Kaczmarka z Biblioteki Studium OO. Dominikanów w Krakowie 
program biblioteczny KOHA. 

Kolejny dzień zjazdu rozpoczęła Msza św., podczas której homi-
lię wygłosił skarbnik Federacji FIDES o. Grzegorz Filipiuk. Obrady 
zdominowały sprawy dotyczące funkcjonowania Federacji. Rozpo-
częto je przedstawieniem sprawozdań z pracy ustępującego Zarządu 
Federacji, Skarbnika oraz Komisji Rewizyjnej. Omówiono przycho-
dy i wydatki Federacji. Poinformowano też o podniesieniu składki 
członkowskiej na 120 zł rocznie od 2011 roku. Pani Bogumiła Wa-
rząchowska, jako sekretarz redakcji Biuletynu FIDES, omówiła 
sprawy związane z wydawaniem Biuletynu. W głosowaniu Zarząd 
uzyskał absolutorium. 

Następnie odbyły się wybory do Zarządu Federacji oraz Komisji 
Rewizyjnej.  

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie: 
Ewa Poleszak –  przewodnicząca,  
Edwin Klessa – sekretarz,  
o. Janusz Kaczmarek – członek 
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Zarząd Federacji ukonstytuował się w składzie: 
ks. Jerzy Witczak – przewodniczący 
Bogumiła Warząchowska – zastępca przewodniczącego 
ks. Wacław Umiński – sekretarz 
o. Grzegorz Filipiuk – skarbnik 
ks. Tomasz Garwoliński – członek Zarządu 
 

W dalszej części obrad przedstawiono wyniki ankiety przygoto-
wanej przez Stowarzyszenie BETH – Bibliothèques Européennes de 
Théologie, na temat stanu polskich bibliotek kościelnych. W ankiecie 
wzięły udział 54 biblioteki FIDES. 

Kolejnym punktem konferencji były prezentacje sponsorów. 
Pan Bogdan Pająk ze Śląskiej Agencji Finansowej SAF S.A., zajmu-
jącej się windykacją długów, przedstawił sposoby windykacji nie-
zwróconych książek od czytelników bibliotek. Przedstawiciele firmy 
Digital Center zapoznali członków Federacji z najnowocześniejszy-
mi technologiami związanymi z digitalizacją zbiorów i płynącymi 
z tego korzyściami. 

Po obiedzie uczestnicy zjazdu udali się na wycieczkę do Koło-
brzegu. Pierwszym punktem zwiedzania była Bazylika Konkatedral-
na. Gości przywitał i oprowadził po Bazylice gospodarz, proboszcz 
ks. prałat Tadeusz Wilk. Następnie członkowie Federacji udali się do 
portu, skąd wypłynęli w morze statkiem „Viking”. Po rejsie była 
możliwość spaceru brzegiem morza i po molo. 

Wieczorem w swobodnej atmosferze dokonano podsumowania 
Walnego Zgromadzenia, uwzględniając przede wszystkim współpra-
cę w zakresie sprawnego funkcjonowania systemu MAK, wprowa-
dzania nowej wersji MAK-a oraz przyjrzenia się innym systemom 
bibliotecznym, m. in. SOWIE czy programowi KOHA. 

Podczas obu dni obrad była możliwość nabycia różnych publika-
cji książkowych, najnowszego Biuletynu FIDES i uregulowania za-
ległych składek. 

XVI Walne Zgromadzenie zakończyło się w czwartek rano Mszą 
św. i śniadaniem. 
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