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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU 

FEDERACJI BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH FIDES 

(Warszawa, 13-14 lutego 2014 roku)

Zarząd Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES spotkał się 
w dniach 13-14 lutego 2014 roku w klasztorze Braci Mniejszych Ka-
pucynów w Warszawie na zaproszenie poprzedniego skarbnika fe-
deracji – o. Grzegorza Filipiuka OFMCap.

W posiedzeniu zarządu wzięli udział: ks. Jerzy Witczak – prze-
wodniczący, Bogumiła Warząchowska – zastępca przewodniczące-
go, ks. Wacław Umiński CM – skarbnik, ks. Tomasz Garwoliński 
– sekretarz, ks. Andrzej Jakóbczak – członek zarządu, oraz w części 
obrad o. Grzegorz Filipiuk OFMCap.

1. Ks. Wacław Umiński odczytał protokół ze spotkania zarządu, 
które odbyło się podczas Walnego Zgromadzenia Federacji FIDES 
we Wrocławiu.

2. Zarząd naniósł kilkanaście poprawek do protokołu z Walnego 
Zgromadzenia Federacji FIDES. Powinien on odpowiadać zatwier-
dzonemu porządkowi obrad. Zaznaczono również, że należy opra-
cować regulamin przeprowadzenia wyborów zarządu. O. Grzegorz 
Filipiuk podjął się przygotowania propozycji, która zostałaby za-
twierdzona na walnym zgromadzeniu.

1 Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” 

i Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
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3. O. Grzegorz Filipiuk omówił sprawę przekazania dokumentów 
skarbnika ks. Wacławowi Umińskiemu. O. Grzegorz Filipiuk nadal 
odbiera korespondencję, która przychodzi do siedziby Konferencji 
Episkopatu Polski. Ks. Wacław Umiński obiecał przekazanie doku-
mentów sekretarza ks. Tomaszowi Garwolińskiemu. Wskazano na 
konieczność scalenia archiwum federacji. W chwili obecnej jej część 
znajduje się w Krakowie, część we Wrocławiu, a część u ks. Krzysz-
tofa Goneta.

4. Ks. Jerzy Witczak wspomniał o  dokumentach, które złożył 
i w najbliższym czasie będzie składał w Ministerstwie Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego (sprawozdanie z  wykonania zadań w  roku 2013 
i wniosek o dofi nansowanie na nowy rok).

5. Następnie ksiądz przewodniczący poruszył sprawy członkow-
skie. Zarząd przyjął do wiadomości, że Biblioteka Międzyzakonna 
Wyższego Instytutu Katechetycznego w Krakowie złożyła rezygna-
cję z członkostwa w Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. Nato-
miast jednogłośnie przyjął do Federacji FIDES Bibliotekę Wyższego 
Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej i jako członka 
zwyczajnego Agnieszkę Nowak. Postanowiono, że do przełożonych 
kilku bibliotek należy wysłać pisma ponaglające. Są to: Biblioteka 
Centrum „Nie lękajcie się” w Krakowie, Biblioteka Sióstr Miłosier-
dzia w Krakowie, Biblioteka Księży Marianów w Lublinie, Biblioteka 
WMSD w Lublinie, Biblioteka WSD w Radomiu, Biblioteka Insty-
tutu im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu, Biblioteka Cen-
trum Formacji Misyjnej w  Warszawie, Biblioteka Prywatnego Li-
ceum i Gimnazjum Sióstr Nazaretanek w Warszawie oraz Biblioteka 
Klasztoru Franciszkanów w Niepokalanowie.

6. Zarząd podjął decyzję, aby roll-up promujący Federację Biblio-
tek Kościelnych FIDES był wykonany w formie solidnej kasety i rolki 
zwijającej. Powinien się on w przyszłości znajdować u przewodni-
czącego i może być wykorzystywany podczas walnych zgromadzeń, 
innych posiedzeń i wystąpień na temat federacji.

7. Bogumiła Warząchowska poruszyła sprawy „Fides. Biuletynu 
Bibliotek Kościelnych”. Zarząd zapoznał się z uwagami przesłanymi 
przez recenzentów do numeru 1/2014. Uwagi te zostaną dostarczone 
autorom przesłanych materiałów, aby dokonali stosownych popra-
wek. Dyskutowano również nad rolą korektorki i jej ingerencji w treść 
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artykułów. Zarząd oczekuje od niej poprawek dotyczących błędów ję-
zykowych i stylistycznych. Po korekcie teksty powinny być przesłane 
autorom do akceptacji. Po każdym tekście znajdzie się streszczenie 
w  języku angielskim. Na końcu zeszytu będą dołączone informacje 
dla autorów, a  także strona promująca Stowarzyszenie Amerykań-
skich Bibliotek Teologicznych ATLA. Należy się starać, by numer nie 
przekraczał 200 stron druku. Do rady programowej naszego periody-
ku dołączą: ks. dr Stanisław Zimniak SDB (Istituto Storico Salesiano 
w Rzymie) i ks. dr Anton Babjak (Katolícka univerzita v Ružomberku). 
O. Grzegorz Filipiuk potwierdził gotowość wysyłania czasopisma.

8. Następnie zarząd zajął się sprawą XX Walnego Zgromadzenia, 
które zostanie zorganizowane przez Bibliotekę WSD w Tarnowie od 
15 do 17 września 2014 roku. Ks. Andrzej Jakóbczak nawiązał kontakt 
z organizatorem, ks. Tomaszem Kudroniem – dyrektorem biblioteki. 
Na razie w programie znajdują się dwa wykłady: Historia biblioteki 
i  seminarium oraz Prezentacja systemu bibliotecznego PROLIB, jak 
również zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego i  katedry w  Tarnowie. 
Zarząd postanowił, aby podczas spotkań przeprowadzać szkolenia 
dotyczące zagadnień bibliotecznych. W najbliższym czasie mogłoby 
ono dotyczyć wprowadzenia w język haseł przedmiotowych Bibliote-
ki Narodowej, potem profi laktyki i przechowywania zbiorów biblio-
tecznych itd. Najprawdopodobniej w walnym zgromadzeniu weźmie 
udział ks. Marek Rostkowski OMI – zastępca przewodniczącego 
Europejskiego Stowarzyszenia Bibliotek Teologicznych BETH, który 
mógłby wygłosić referat o tym stowarzyszeniu.

9. Ks. Jerzy Witczak poinformował o przygotowaniach do Wal-
nego Zgromadzenia Bibliothèques Européennes de Th éologie, które 
odbędzie się we Wrocławiu od 6 do 10 września 2014 roku. Wy-
słane będą także zaproszenia do dyrektorów bibliotek kościelnych 
w krajach Europy Wschodniej. Obrady będą się odbywały w sali se-
nackiej Papieskiego Wydziału Teologicznego. Słowo do zgromadzo-
nych skieruje ks. abp Józef Kupny, metropolita wrocławski. Wśród 
różnych wystąpień dwa będą przygotowane przez Federację FIDES, 
a będą dotyczyły bibliotek uczelni katolickich i wydziałów teologicz-
nych oraz trzech wybranych czasopism, które poruszają tematykę 
bibliotek kościelnych. Przewodniczący wyśle zarządowi wstępny 
plan spotkania we Wrocławiu.
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10. Ks. Wacław Umiński przedstawił stan fi nansów Federacji Bi-
bliotek Kościelnych FIDES. Szóstego grudnia 2013 roku, w momen-
cie przekazania spraw fi nansowych w  ręce nowego skarbnika, na 
koncie znajdowało się 28 456,19 zł, a w kasie 1 055,68 zł, czyli w su-
mie 29 511,87 zł. W chwili obecnej na pewno jest mniej, ponieważ 
ok. 10 tys. zł zapłacono za wykonanie ok. 1,5 tys. opisów związanych 
z umowami o dzieło w ramach projektów fi nansowanych przez Mi-
nisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

11. Ksiądz przewodniczący poinformował o piśmie, jakie otrzy-
mał od dyrektora Biblioteki Narodowej w  sprawie przygotowania 
raportu o stanie bibliotek w Polsce. Ks. Jerzy Witczak wysłał wyniki 
ankiety BETH, która była przeprowadzona w 2011 roku. Pozostałe 
dane prześle w najbliższym czasie.

12. Ks. Jerzy Witczak poinformował o spotkaniu przedstawicieli 
bibliotek kościelnych dotyczącym stworzenia katalogu centralnego 
powiązanego z bazą NUKAT z zastosowaniem języka haseł przed-
miotowych Biblioteki Narodowej. Do projektu weszło wstępnie 
dziewięć bibliotek. Potrzebna jest jednak zgoda prowincjała ojców 
dominikanów, aby o. Janusz Kaczmarek OP mógł się tym zająć. 
Biblioteki będą pokrywały koszty administrowania bazą. Nato-
miast katalog będzie umieszczony bezpłatnie na serwerze Federacji 
FIDES. Konsorcjum bibliotek wystąpi o członkowstwo w NUKAT.

13. Ksiądz przewodniczący zdał sprawozdanie ze spotkania 
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, poświęconego pro-
blematyce dostępu do informacji na temat zebranych w  polskich 
instytucjach obiektów dziedzictwa kulturowego i wykorzystania tej 
informacji na potrzeby prowadzenia badań naukowych. Spotkanie 
odbyło się 15 listopada 2013 roku.

14. Bogumiła Warząchowska poinformowała o  spotkaniach 
duszpasterstwa bibliotekarzy na Śląsku. W bieżącym roku (17 maja) 
planowana jest konferencja z  okazji piętnastej rocznicy istnienia 
tego duszpasterstwa: Bibliotekarze w  służbie człowieka i  książki, 
prezentacja książki Duszpasterstwo bibliotekarzy w służbie człowie-
ka i książki oraz pielgrzymka na Jasną Górę (18 maja).

Warszawa, 14 lutego 2014 roku


