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SPRAWOZDANIE Z PRACY PRZEWODNICZĄCEGO 
I ZARZĄDU FEDERACJI BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH  
FIDES W OKRESIE OD 24 WRZEŚNIA 2010 ROKU  
DO 13 WRZEŚNIA 2011 ROKU 
 
 

Zarząd pracował w składzie wybranym podczas XVI Walnego 
Zgromadzenia w 2010 roku. Po zakończeniu wyborów zarząd zdecy-
dował, że funkcje pełnione podczas poprzedniej kadencji pozostaną 
bez zmian, a mianowicie: przewodniczący – ks. Jerzy Witczak (Bi-
blioteka PWT, Wrocław), zastępca przewodniczącego – Bogumiła 
Warząchowska (Biblioteka Teologiczna, Katowice), skarbnik – 
o. Grzegorz Filipiuk OFMCap (Biblioteka Kapucynów, Zakroczym), 
sekretarz – ks. Wacław Umiński CM (Biblioteka Księży Misjonarzy, 
Kraków), członek zarządu – ks. Tomasz Garwoliński (Biblioteka 
WSDMW „Hosianum”, Olsztyn). Zarząd odbył dwa posiedzenia: 27-
-28 stycznia 2011 roku w Bibliotece Księży Misjonarzy w Krakowie 
oraz 11-12 września 2011 roku (przed walnym zgromadzeniem). 
Poza tym zarząd kontaktował się często drogą elektroniczną. 

Aktualnie Federacja FIDES zrzesza osiemdziesiąt cztery bibliote-
ki. Zarząd przyjął do federacji dwie nowe jednostki: Bibliotekę Opac-
twa Ojców Cystersów w Szczyrzycu oraz Bibliotekę Diecezjalną 
w Toruniu. 

 
1 Biblioteka Papieskiego Wydziału Teologicznego i Metropolitalnego 

Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, przewodniczący Za-
rządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. 
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Działania zarządu w ostatnim roku sprawozdawczym koncentro-
wały się na zapewnieniu kontynuacji dotychczasowych dzieł i projek-
tów oraz na próbach pozyskania wsparcia finansowego dla federacji. 
Rozpoczęto również realizację nowego projektu: tworzenia i udo-
stępniania Elektronicznej Bibliografii Nauk Teologicznych (EBNT). 

Najważniejsze działania Zarządu Federacji FIDES przedstawiały 
się następująco: 

1. Biblioteka Narodowa i Federacja Bibliotek Kościelnych FI-
DES podpisały 25 października 2010 roku list intencyjny w sprawie 
współpracy przy tworzeniu Elektronicznej Bibliografii Nauk Teolo-
gicznych (EBNT). Stanowiło to uwieńczenie wcześniejszych starań 
i spotkań w Bibliotece Narodowej. List intencyjny podpisali: dyrektor 
Biblioteki Narodowej – dr Tomasz Makowski, i przewodniczący 
Zarządu Federacji FIDES – ks. dr Jerzy Witczak. W myśl tego poro-
zumienia Biblioteka Narodowa zobowiązała się udostępnić nieod-
płatnie opisy bibliograficzne tworzone w Zakładzie Bibliografii Za-
wartości Czasopism, zarówno zawarte w istniejących już bazach 
BZCz, jak i nowo dodawane w cyklu miesięcznym. 

2. W hołdzie bł. Janowi Pawłowi II 2 kwietnia 2011 roku zosta-
ła uruchomiona Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych. 
Baza powstała w wyniku scalenia i uporządkowania opisów otrzyma-
nych z Biblioteki Narodowej oraz stworzonych przez biblioteki Fede-
racji FIDES. Opracowaniem całości bazy zajmował się ks. Jerzy Wit-
czak. Do końca sierpnia 2011 roku Biblioteka Narodowa udostępniła 
łącznie 59 207 opisów, natomiast ze strony federacji pochodzi 6 577 
opisów. 

3. Utrzymywany był i systematycznie ulepszany serwis Fede-
racji FIDES (www.fides.org.pl). M.in. zintegrowano z nim bazy  
katalogowe siedemnastu bibliotek członkowskich, które nie posia-
dają własnych serwerów i korzystają nieodpłatnie z serwera FIDES 
w celu pokazywania swoich katalogów w Internecie w programie 
MAKWWW. Ponadto dodano do serwisu galerie zdjęć. 

4. W wyniku wniosku złożonego w 2010 roku Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w maju 2011 roku wydało decyzję 
o przyznaniu federacji środków finansowych na działalność upo-
wszechniającą naukę w wysokości 12 tys. zł, przy wkładzie własnym 
4 tys. zł. Dzięki tym środkom prowadzimy uaktualnienie, utrzymy-
wanie i poszerzenie centralnego serwisu informacyjnego i Księgo-
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zbioru Wirtualnego FIDES oraz tworzymy Elektroniczną Bibliografię 
Nauk Teologicznych. 

5. W szczególności dzięki temu dofinansowaniu został zakupio-
ny i uruchomiony (9 września 2011 r.) nowy serwer przeznaczony dla 
Księgozbioru Wirtualnego Federacji FIDES. Jednocześnie dokonano 
aktualizacji oprogramowania dLibra do wersji 5.1.3 (z wersji 4.1). 
Aktualnie zatem FIDES posiada dwa serwery internetowe. W myśl 
umowy pomiędzy Federacją Bibliotek Kościelnych FIDES a Papie-
skim Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu korzystają one nieod-
płatnie z miejsca w serwerowni PWT i objęte są opieką administrato-
ra zatrudnianego przez PWT, jak również posiadają bezpłatny dostęp 
do Internetu. Zarząd Federacji FIDES po raz kolejny wyraża ogromną 
wdzięczność rektorowi PWT we Wrocławiu, ks. prof. Waldemarowi 
Irkowi, za wsparcie działalności federacji. 

6. W ciągu roku od poprzedniego walnego zgromadzenia liczba 
publikacji umieszczonych w Księgozbiorze Wirtualnym FIDES 
wzrosła o ponad 300, a 27 lipca 2011 roku osiągnęła 1 tys. (obecnie 
jest już 1 037 publikacji). Nie jest to jednak duża liczba w porówna-
niu z innymi bibliotekami cyfrowymi w Polsce. Aktualnie jedynym 
redaktorem biblioteki cyfrowej jest ks. Jerzy Witczak, który umiesz-
cza wszystkie publikacje i ich metadane na serwerze. Księgozbiór 
Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES został uruchomio-
ny pięć lat temu, 27 września 2006 roku. W tym okresie odwiedziło 
go 1 769 tys. czytelników. 

7. Cały czas trwały też bieżące prace związane z utrzymaniem 
multiwyszukiwarki FIDKAR FIDES. W związku z uruchomieniem 
Bibliografii Nauk Teologicznych i włączeniem do niej niektórych baz 
zostały one usunięte z wyszukiwarki FIDKAR. Proces ten będzie 
kontynuowany. Do FIDKAR podłączonych jest aktualnie pięćdziesiąt 
pięć katalogów książek i starych druków, dwadzieścia cztery katalogi 
prac dyplomowych, dwadzieścia bibliografii z FIDES, a ponadto 
dwadzieścia innych baz – łącznie 119 baz. Niektóre biblioteki mają 
kłopoty z zachowaniem ciągłości dostępu on-line, zwłaszcza z dzia-
łaniem aplikacji Fidserw, przez co ich bazy nie są widoczne w wyni-
kach wyszukiwania. Ks. J. Witczak aktualizuje na serwerze przesyła-
ne przez biblioteki bazy członkowskie (dotyczy to siedemnastu bib-
liotek, które nie posiadają własnych serwerów). Niestety, niektóre 
biblioteki bardzo dawno nie aktualizowały swoich katalogów. 
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8. Prowadzona była nadal dystrybucja bazy MAK, zawierającej 
hasła formalne CKHW NUKAT. Kopię bazy w postaci spakowanego 
archiwum zainteresowane biblioteki pobierają samodzielnie on-line 
z serwera FIDES. Aktualizacja bazy wykonywana jest w rytmie mie-
sięcznym przez Bibliotekę Papieskiego Wydziału Teologicznego we 
Wrocławiu. 

9. Czternastego czerwca 2011 roku została uruchomiona własna 
strona Federacji FIDES na portalu społecznościowym Facebook. Do 
chwili obecnej do grona jej abonentów zapisało się 68 osób. 

10. W sierpniu 2010 roku od Papieskiej Komisji ds. Kościelnych 
Dóbr Kultury wpłynęło pismo z prośbą o zgodę na publikację polskiego 
tłumaczenia dokumentu Biblioteki kościelne w misji Kościoła, opubli-
kowanego w „Fides. Biuletynie Bibliotek Kościelnych” nr 1-2 z 1996 
roku. Po przesłaniu do Rzymu zeskanowanego tekstu (umieszczonego 
również w Księgozbiorze Wirtualnym FIDES) otrzymaliśmy do korekty 
tekst polski. Został on gruntownie uzupełniony, poprawiony i wysłany 
do Rzymu w styczniu 2011 roku. Osiemnastego stycznia br. otrzymali-
śmy podziękowanie od sekretarza komisji. 

11. Tradycyjnie ks. Jerzy Witczak reprezentował federację pod-
czas XL Walnego Zgromadzenia BETH w dniach 3-7 września 2011 
roku w Amsterdamie. Udział ten był możliwy dzięki subwencji prze-
kazanej jak co roku przez Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski 
(3 tys. zł). Niewielkie wsparcie finansowe federacja otrzymuje przy 
tej okazji również od American Theological Library Association 
(ATLA), jako prowizję z tytułu prenumerowania przez biblioteki 
członkowskie baz ATLA oraz reklamowania tych produktów. 

12. W okresie sprawozdawczym, dzięki staraniom redakcji pod 
kierunkiem ks. dr. hab. Jana Bednarczyka oraz pani Bogumiły Wa-
rząchowskiej z ramienia zarządu, zostały wydane dwa kolejne rocz-
niki „Fides. Biuletynu Bibliotek Kościelnych” za lata 2010 i 2011. 
W ten sposób udało się nadrobić znaczne opóźnienie w wydawaniu 
„Biuletynu”. Druk i dystrybucja zostały zorganizowane przez 
o. Grzegorza Filipiuka, skarbnika federacji. Warto nadmienić, że od 
nr 1-2 z 2009 roku „Biuletyn” jest czasopismem recenzowanym. 

13. Dwunastego maja 2011 roku podczas sesji popularnonaukowej 
w Bibliotece im. bł. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchowne-
go w Legnicy ks. Jerzy Witczak wygłosił prelekcję nt. Od FIDKAR do 
EBNT. Federacja FIDES w hołdzie bł. Janowi Pawłowi II. 


