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WSPÓŁPRACA BIBLIOTEKI PARAFIALNEJ 

W TRZCIANCE Z BIBLIOTEKĄ WYŻSZEGO 

SEMINARIUM DUCHOWNEGO W KOSZALINIE

Przynależność obu bibliotek do Federacji Bibliotek Kościelnych 
FIDES oraz fakt funkcjonowania w tej samej koszalińsko-kołobrze-
skiej diecezji niewątpliwie sprzyjały nawiązaniu ściślejszej współ-
pracy Biblioteki Parafi alnej w Trzciance i Biblioteki Wyższego Se-
minarium Duchownego w Koszalinie. Na przestrzeni ostatnich kil-
kunastu miesięcy współpraca ta przejawiała się w kilku dziedzinach.

Dzięki uprzejmości dyrektora, ks. dr. Tadeusza Ceynowy, przed-
stawiciele Biblioteki Parafi alnej w Trzciance uzyskali dostęp do sta-
rych trzcianeckich ksiąg parafi alnych, zdeponowanych w Archiwum 
Diecezjalnym w Koszalinie. Wykonane zostały zdjęcia stron tytuło-
wych oraz wybranych ciekawszych stron, zawierających na przykład 
podpisy proboszczów z XVIII, XIX i początków XX wieku. Wykaz 
wszystkich ksiąg wraz z materiałem fotografi cznym Biblioteka Para-
fi alna zamieściła na swojej stronie internetowej.

Podczas sympozjum zorganizowanego 20 kwietnia 2013 roku 
przez Bibliotekę Parafi alną z  okazji trzydziestolecia jej powstania 
panie bibliotekarki Magdalena Florianowicz i  Monika Zielonka 
przedstawiły referat: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego 
w Koszalinie – jej historia i funkcjonowanie. Uczestnicy sympozjum 
z  pewnością po raz pierwszy mogli zdobyć szersze informacje na 
temat największej w naszej diecezji biblioteki kościelnej.

1 Biblioteka Parafi alna w Trzciance.
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Biblioteka Parafi alna w Trzciance gromadzi i przekazuje na rzecz 
Biblioteki WSD w Koszalinie wszystkie publikacje wydane przez sie-
bie oraz materiały wydawane przez parafi ę, m.in. dwumiesięcznik 
„La Salette. Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej” drukowany w Kra-
kowie przez Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów, którzy 
również pracują w naszej parafi i od 1945 roku. Od kilku lat dwu-
miesięcznik ten zawiera szesnastostronicową wkładkę parafi alną. 
Biblioteka Parafi alna gromadzi też i przekazuje kompletne roczniki 
cotygodniowych informatorów z obu trzcianeckich parafi i oraz róż-
ne publikacje dotyczące Trzcianki, zwłaszcza te, które w  pewnym 
stopniu dotyczą także działalności lokalnego Kościoła.

Panie Magdalena Florianowicz i  Monika Zielonka z  Biblioteki 
Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Koszalińsko-Koło-
brzeskiej w Koszalinie zainstalowały w komputerze naszej bibliote-
ki program MAK 4.3b format MARC 21 oraz dokonały konwersji 
bazy z MARC BN na MARC 21. Przeprowadziły również instruktaż 
w zakresie opisywania woluminów w nowym programie. Korzysta-
jąc z łamów „Fides. Biuletynu Bibliotek Kościelnych”, pragniemy zło-
żyć podziękowanie pani Magdalenie i pani Monice za pomoc i zaan-
gażowanie w tym przedsięwzięciu.

Wzajemne wizyty stanowią także okazję do wymiany dubletów 
między naszymi bibliotekami oraz do wypożyczeń międzybiblio-
tecznych. Umożliwiają również wzajemne poznanie swoich zbiorów 
bibliotecznych i archiwalnych, nieujętych w zamieszczonych w In-
ternecie zbiorach.

Nawiązane kontakty i  wzajemna pomoc są niewątpliwie poży-
teczne dla obu stron. Biblioteka Parafi alna korzysta z doświadczenia 
większej, profesjonalnie prowadzonej placówki, natomiast Bibliote-
ka WSD w Koszalinie na bieżąco otrzymuje materiały z najdalszych 
zakątków diecezji, jakimi są trzcianeckie parafi e.


