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SPRAWOZDANIE Z PRACY  

ZARZĄDU I PRZEWODNICZĄCEGO FIDES  

ZA OKRES 8.09.2009-21.09.2010 
 
 

Zarząd pracował w składzie:  

 Przewodniczący: ks. Jerzy Witczak (Biblioteka PWT Wro-

cław),  

 Zastępca przewodniczącego: Bogumiła Warząchowska (Biblio-

teka Teologiczna Katowice),  

 Skarbnik: o. Grzegorz Filipiuk OFMCap (Biblioteka Kapucy-

nów Zakroczym),  

 Sekretarz: ks. Wacław Umiński CM (Biblioteka Księży Misjo-

narzy Kraków),  

 Członek Zarządu: ks. Tomasz Garwoliński (Biblioteka 

WSDMW Hosianum Olsztyn).  
Zarząd odbył dwa posiedzenia: 8 września 2009 roku w Olsztynie 

(podczas XV. Walnego Zgromadzenia) oraz 8-9 kwietnia 2010 roku 

w Bibliotece Księży Misjonarzy w Krakowie, ponadto odbyło się 
spotkanie przygotowawcze przed XVI. Walnym Zgromadzeniem 

w Koszalinie. Poza tym Zarząd kontaktował się często drogą elek-

troniczną. Aktualnie Federacja liczy 82 członków. 
Działania Zarządu w roku sprawozdawczym koncentrowały się 

na zapewnieniu kontynuacji dotychczasowych dzieł i projektów oraz 

na próbach zdobycia dodatkowego wsparcia dla Federacji. 

Najważniejsze działania Federacji w roku sprawozdawczym 
(w porządku chronologicznym) przedstawiają się następująco:  

1. Od 15 października do 15 grudnia 2009 roku zorganizowano dla 

bibliotek członkowskich Federacji FIDES testowy dostęp do baz 
bibliograficznych i pełnotekstowej bazy ATLA za pośrednictwem 

EBSCO oraz do platformy podstawowej EBSCOhost – do udziału 

zgłosiło się jednak niewiele bibliotek. 
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2. Od 21 października 2009 roku, po przerwie spowodowanej ustą-

pieniem ks. Krzysztofa Goneta została wznowiona dystrybucja 

CKHW NUKAT. Zorganizowana ona została inaczej: kopię bazy 
w postaci spakowanego archiwum biblioteki pobierają samo-

dzielnie on-line z serwera FIDES. Aktualizacja prowadzona jest 

w rytmie miesięcznym przez Bibliotekę Papieskiego Wydziału 
Teologicznego we Wrocławiu. 

3. W listopadzie Przewodniczący sondował możliwość uzyskania 

dofinansowania z Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski 

na wkład własny, aby można było złożyć wniosek do MKiDN 
w ramach priorytetu „Digitalizacja materiałów bibliotecznych”. 

Niestety, okazało się to niemożliwe. 

4. 2 grudnia 2009 roku uruchomiona została nowa wersja serwisu 
WWW FIDES, oparta na oprogramowaniu Joomla, a od 23 lipca 

2010 roku – także nowa wersja w języku angielskim. Biblioteki 

członkowskie mają możliwość zgłaszania aktualności do umiesz-
czenia ich na stronie WWW. 

5. W grudniu Zarząd otrzymał od Fundacji Theological Book Ne-

twork z USA propozycję bezpłatnej dostawy książek teologicz-

nych. Do udziału w projekcie zgłosiło się tylko 13 bibliotek. 
Na początku września 2010 zorganizowany został odbiór karto-

nów z książkami z punktu dystrybucyjnego w Austrii. 

6. 22 stycznia 2010 roku rozesłana została pocztą elektroniczną 
do naszych członków ankieta, opracowana przez Stowarzyszenie 

BETH dla wszystkich bibliotek kościelnych i teologicznych 

w Europie. Zarazem była to okazja zebrania aktualnych danych 

dla Federacji FIDES. Napłynęły 54 odpowiedzi. Ankieta będzie 
przedmiotem odrębnego opracowania. 

7. 8 marca 2010 roku pan Andrzej Jurek uruchomił mapę bibliotek 

FIDES, podłączoną do stron WWW. 
8. W wyniku złożonego w listopadzie 2009 roku wniosku, w marcu 

2010 otrzymaliśmy decyzję MNiSW o przyznaniu 9 tys. zł dofi-

nansowania na działalność wspomagającą badania. Całe zadanie 
zaprojektowane jest na 18 tys. zł. Zaplanowaliśmy dwa tematy – 

uaktualnienie, utrzymywanie i poszerzenie centralnego serwisu in-

formacyjnego i Księgozbioru Wirtualnego FIDES (10 tys.) oraz 

tworzenie Centralnej Bibliografii Nauk Kościelnych, I etap (8 tys.). 
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9. W dniu 26 maja 2010 roku została podpisana umowa pomiędzy 

Federacją Bibliotek Kościelnych FIDES, a Papieskim Wydziałem 

Teologicznym we Wrocławiu, reprezentowanym przez jego rek-
tora, ks. prof. dr hab. Waldemara Irka. PWT zobowiązał się 

w niej do nieodpłatnego użyczenia miejsca w swojej serwerowni 

dla serwera FIDES, do objęcia go opieką administratora zatrud-
nianego przez PWT oraz do bezpłatnego dostępu do sieci Internet. 

Dzięki temu możemy udostępniać na naszym serwerze stale aktu-

alizowane dane i zasoby biblioteczne, pochodzące ze zbiorów bi-

bliotek członkowskich Federacji – zwłaszcza za pośrednictwem 
multiwyszukiwarki FIDKAR i Księgozbioru Wirtualnego (biblio-

teki cyfrowej). Jesteśmy przekonani, że zasoby te są niezbędnym 

uzupełnieniem działalności naukowo-dydaktycznej wszystkich 
wydziałów teologicznych w Polsce. Wyrażamy ogromną 

wdzięczność PWT we Wrocławiu i jego Rektorowi za zrozumie-

nie i wsparcie działalności Federacji. 
10. W ciągu roku od poprzedniego walnego zgromadzenia liczba 

publikacji umieszczonych w Księgozbiorze Wirtualnym FIDES 

wzrosła o ponad 100 i w dniu 20 września 2010 roku – po czte-

rech latach od inauguracji – wynosi 771. Nie jest to duża liczba 
w porównaniu z innymi bibliotekami cyfrowymi w Polsce. Aktu-

alnie jedynym redaktorem biblioteki cyfrowej jest ks. Jerzy Wit-

czak, który umieszcza wszystkie publikacje na serwerze i wpro-
wadza ich metadane. 

11. Cały czas trwały też bieżące prace związane z utrzymaniem mul-

tiwyszukiwarki FIDKAR FIDES. M. in. 25 listopada dodane zo-

stały do serwisu katalogi Biblioteki WSD w Koszalinie oraz Bi-
blioteki WSD Franciszkanów w Krakowie. Do FIDKAR-a podłą-

czonych jest aktualnie 55 katalogów książek i starych druków, 

23 katalogi prac dyplomowych, 27 bibliografii z FIDES, a ponad-
to 19 innych baz – łącznie 124 bazy. Niektóre biblioteki mają 

kłopoty z zachowaniem ciągłości dostępu on-line, zwłaszcza 

z działaniem aplikacji FIDSERW. Ks. J. Witczak aktualizuje 
na serwerze FIDES na bieżąco przesyłane przez biblioteki człon-

kowskie bazy (dotyczy to 16 bibliotek, które nie posiadają wła-

snych serwerów). Niestety, niektóre biblioteki bardzo dawno nie 

aktualizowały swoich katalogów. W maju 2010 miało miejsce 
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uporządkowanie i ulepszenie katalogów prezentowanych 

w MAK-u WWW na stronie FIDES. 

12. 16 czerwca 2010 z Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski 
wpłynęła prośba o opinię w sprawie ewentualnego udziału biblio-

tek kościelnych w Narodowym Zasobie Bibliotecznym. 

24 czerwca została wysłana prośba o konsultacje do członków 
FIDES. Opracowaną opinię Przewodniczący przekazał do Sekre-

tariatu. 

13. Tradycyjnie ks. Jerzy Witczak reprezentował FIDES podczas 

38. Walnego Zgromadzenia BETH w dniach 19-23 września 2009 
w Pradze oraz na 39. Walnym Zgromadzeniu BETH w Nicei 

w dniach 4-8 września br. Udział ten jest możliwy dzięki corocz-

nym subwencjom przekazywanym przez Sekretariat Konferencji 
Episkopatu Polski (w tym roku 3.000 zł). Niewielkie wsparcie fi-

nansowe Federacja otrzymuje przy tej okazji również od Ameri-

can Theological Library Association (ATLA) z tytułu prenume-
rowania przez biblioteki członkowskie baz ATLA oraz reklamo-

wania tych produktów.  

14. Biuletyn Bibliotek Kościelnych FIDES od 2009 roku jest czaso-

pismem recenzowanym. Recenzentami nr 1-2 (28-29) były prof. 
UJ dr hab.Maria Kocójowa i prof. dr hab. Maria Pidłypczak-

Majerowicz. Poszerzył się również skład redakcji. Do zespołu re-

dakcyjnego dołączyła Bogumiła Warząchowska z Biblioteki Teo-
logicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pełniąc obo-

wiązki sekretarza. 

 

 
 

 

Protokół sporządził 
ks. Jerzy Witczak 

Przewodniczący FIDES 


