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PROTOKÓŁ Z XVII WALNEGO ZGROMADZENIA  
FEDERACJI BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH FIDES  
(KRAKÓW, 12-14 WRZEŚNIA 2011 R.) 
 
 

1. Na początku uczestnicy Walnego Zgromadzenia Federacji 
Bibliotek Kościelnych FIDES zatwierdzili porządek obrad. 

2. Przewodniczący ks. Jerzy Witczak przywitał wszystkich 
uczestników walnego zgromadzenia. Później poszczególne biblioteki 
miały możliwość zaprezentowania się. 

3. Na wniosek zarządu walne zgromadzenie postanowiło przy-
znać honorowe członkowstwo następującym osobom: ks. bp. prof. dr. 
hab. Stanisławowi Budzikowi – sekretarzowi generalnemu Konferen-
cji Episkopatu Polski, ks. prof. dr. hab. Waldemarowi Irkowi – rekto-
rowi Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, prof. dr 
hab. Marii Pidłypczak-Majerowicz – profesor Uniwersytetu Pedago-
gicznego w Krakowie, prof. dr hab. Marii Kocójowej – profesor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dr. Tomaszowi Makow-
skiemu – dyrektorowi Biblioteki Narodowej w Warszawie. 

4. Uczestnicy zapoznali się z prezentacją Elektronicznej Biblio-
grafii Nauk Teologicznych, która systematycznie się rozwija. Prze-
wodniczący ks. Jerzy Witczak zwrócił się z apelem, aby poszczegól-
ne biblioteki starały się włączyć w tworzenie tego wspólnego dzieła 
federacji. 

5. Kolejnego dnia (13 września) przewodniczący Federacji FI-
DES ks. Jerzy Witczak przedstawił sprawozdanie z pracy zarządu 
(por. osobny dokument). 

 
1 Biblioteka Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie. 
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6. Następnie przewodniczący przedstawił relację z XL Walnego 
Zgromadzenia BETH, które w roku 2011 odbyło się w Amsterdamie. 
Pod koniec przemówienia przekazał uczestnikom spotkania wiado-
mość, że zgłosił propozycję zgromadzenia BETH we Wrocławiu 
w 2013 roku. 

7. Głos zabrał skarbnik, o. Grzegorz Filipiuk OFMCap, który 
przedstawił sprawozdanie finansowe Federacji FIDES. 

8. W imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie oceniające pra-
ce zarządu i skarbnika przedstawił pan Edwin Klessa. Komisja Rewi-
zyjna przedstawiła wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi. 
W wyniku głosowania Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Koś-
cielnych FIDES udzieliło absolutorium zarządowi. 

9. Sprawy związane z redakcją i funkcjonowaniem „Fides. Biu-
letynu Bibliotek Kościelnych” przedstawiła zebranym wiceprzewod-
nicząca – pani Bogumiła Warząchowska. Zapowiedziała, że od no-
wego numeru będzie zamieszczany spis treści w języku angielskim. 
Przekazała również informację, że pragnieniem zarządu jest, aby 
biuletyn „Fides” wychodził jako półrocznik. Zachęciła uczestników 
spotkania do większego zaangażowania się w tworzenie periodyku 
poprzez publikowanie w nim swoich artykułów. Poinformowała, że 
do artykułów będą dołączane streszczenia w języku angielskim. Na 
koniec złożyła podziękowania redakcji i o. Grzegorzowi za pracę nad 
najnowszym numerem „Fides”. 

10. Przewodniczący zarządu zwrócił uwagę na konieczność 
usprawnienia wymiany informacji pomiędzy bibliotekami członkow-
skim FIDES. Wspomniał o liście dyskusyjnej oraz portalu społeczno-
ściowym Facebook. 

11. Zwrócił się również z prośbą o uaktualnienie informacji  
o bibliotekach członkowskich (dane teleadresowe). 

12. Zgłoszono kilka propozycji miejsc kolejnego walnego zgro-
madzenia. 
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