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Protokół Nr 12
z Zebrania Zarządu
Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES
w dniu 21 -22. 05. 2001 r.
Zebranie Zarządu odbyło się w Bibliotece Parafialnej
w Trzciance (diec. Koszalińsko-Kołobrzeska).
Obecni: Członkowie Zarządu: Ks. Jan Bednarczyk, Ks. Jerzy
Witczak, p. Piotr Latawiec, p. Edwin Klessa, s. Genowefa
Godlewska.
Goście: Ks. Krzysztof Gonet, p. Małgorzata Janiak, p. Krystyna
Kowalska.
Biblioteka Parafialna przy Parafii św. Jana Chrzciciela
w Trzciance w roku 2001 obchodzi. 18 rocznicę powstania. Z tej
okazji Zarząd uczestniczył w uroczystościa-ch Parafii. Zwiedził
wspaniałą bibliotekę, księgarnię, którą także prowadzą
Pracownicy biblioteki. Po uroczystej wieczornej Eucharystii
Zarząd spotkał się także ze wszystkimi Pracownikami Biblioteki
Parafialnej. Pan Edwin Klessa i Pani Krystyna Kowalska Gospodarze Biblioteki w Trzciance, tak zorganizowali czas aby
Członkowie Zarządu mogli zwiedzić wiele pięknych zabytków
i ciekawych miejsc w okolicy.
Plan spotkania:
1. Powitanie i przyjęcie protokołu.
2. Sprawy związane z dotacją KBN.
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4.
5.
6.
7.
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Finanse.
Przygotowanie VII Walnego Zebrania.
Biuletyn.
Wolne wnioski.
Zakończenie.

Ad. 1.
Ks. Jan Bednarczyk - Przewodniczący Zarządu po krótkiej
modlitwie powitał i wyraził wdzięczność Gospodarzom Biblioteki
Parafialnej za umożliwienie spotkania w Trzciance. Uwag do
Protokołu nie zgłaszano;
Ad. 2.
Na konto Federacji ż Komitetu Badań Naukowych wpłynęło 10
tyś. zł. Jest to kwota na konkretny cel - na prace związane
z tworzeniem centralnego katalogu Fides. Ks. Krzysztof Gonet
zapoznał Zarząd z projektem wykorzystania dotacji KBN
i przedstawił co do tej poty było zrobione w tej dziedzinie.
Poinformował o nieformalnym zebraniu w dniach 15-16 maja
w Biurze ds. Rozwoju i Komputeryzacji Fides. W spotkaniu brali
udział: p. Ewa Poleszak z Warszawy, p. Jolanta Kanafa
z Wrocławia, p. Małgorzata Janiak z Krakowa, ks. Jerzy Witczak
i ks. Krzysztof Gonet. Celem spotkania były przede wszystkim
poszukiwania i konsultacje związane z pracą nad katalogiem
centralnym Fides. Analizowano także problemy związane
z konwersją baz danych Fides na format USMARC.
W przedstawionym przez ks. Krzysztofa Goneta projekcie
wykorzystania dotacji KBN pojawiły się następujące sugestie:
a) tworzenie Słownika słów kluczowych,
b) „czyszczenie” baz istniejącego katalogu Fides.
c) Ks. Piotr Klimek przygotuje studyjną wersję słownika słów
kluczowych. Podstawą do pracy będzie przygotowana przez
ks. Krzysztofa Goneta baza z wyeksportowanymi z CD
FIDES’99 słowami kluczowymi. Ks. Krzysztof przygotuje też
strukturę bazy na wzór KHW (format USMARC). Analizując
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tę bazę ks. Piotr Klimek przygotuje słowa kluczowe głównie
z zakresu teologii (terminy przyjęte, odrzucone i pokrewne),
z dodaniem odpowiednich terminów obcojęzycznych.
Zarząd, po zapoznaniu się z planem i możliwościami pracy
nad tworzeniem słownika słów kluczowych, pozytywnie
ustosunkował się do wspomnianego projektu. Na ten cel
przeznaczono 4 tyś. złotych. Ustalono, że będzie to praca
jako umowa o dzieło.
d) Przy drugiej sugestii zastanawiano się, jakie korzyści przy
niesie Federacji samo „czyszczenie” baz Fides, w momencie
gdy myśli się o konwersji MAK-a na USMARCA. Ustalono, że
część dotacji zostanie przeznaczona na konwersję danych
z formatu MARC BN na USMARC, na bazie bibliotek:
WMSD - Warszawa, Pisarzy Księży Jezuitów, Bobolanum,
PFT i MWSD z Wrocławia. W pracy tej przewiduje się
likwidację powtarzających się opisów przepisując tylko
sygnatury i słowa kluczowe. Ewentualnie część pieniędzy
zostanie przeznaczona na stworzenie kartoteki haseł
wzorcowych: autorskich, instytucji sprawczych i serii.
e) Zarząd pozytywnie ustosunkował się do tych pierwszych
działań i powołał Zespół w składzie: ks. Krzysztof Gonet,
p. Ewa Poleszak i p. Jolanta Kanafa. Zadaniem pracy Zespołu
jest ujednolicenie opisów na CD-ROM-ie i przygotowanie
do przejścia na USMARC.
Ad. 3.
Ks. Krzysztof Gonet poinformował Zarząd o tym, że na początku
działalności gospodarczej opracował i złożył w Urzędzie
Skarbowym potrzebne sprawozdania finansowe. Sprawozdania
zostały przyjęte.
Ad. 4.
VII Walne Zgromadzenie będzie przede wszystkim zebraniem
wyborczym. W celu lepszego wzajemnego poznania się ustalono
przygotowanie
identyfikatorów
z
nazwą
biblioteki,
reprezentowaną przez każdego uczestnika. Krótko omówiono
program Walnego Zgromadzenia.
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Przypomniano o spotkaniu Zarządu przed Walnym
Zgromadzeniem. Wspomniano także o zawiadomieniu Komisji
Rewizyjnej aby przyjechała na zebranie Zarządu.
Ad. 5.
Rozważano sprawę Biuletynu. Podjęto decyzję wydrukowania
i wydania dwóch kolejnych numerów (2/99, 1-2/00). Zwrócono
uwagę aby w najbliższym numerze był umieszczony wykaz
wydanych biuletynów i num er kolejny. Biuletyny, które nie będą
zakupione na VII Walnym Zgromadzeniu - drogą pocztową
będą wysłane do Bibliotek członkowskich.
Ad. 6.
Wspomniano o kursach szkoleniowych np. dla administratora
MAK-a. Biuro ds. Rozwoju i Komputeryzacji Fides w swej
działalności przewiduje organizowanie szkoleń i zapewnia
odpłatną pomoc w administrowaniu systemem komputerowym
w Bibliotekach. Rozważano sprawę przyjmowania zgłoszeń,
a także udzielanie informacji o możliwościach szkoleń
i ewentualnym umawianiu się w sprawie pomocy. Tymczasem
ustalono, przekierowanie telefonu z lokalu Biura na ul.
Rakowieckiej, do osoby, która będzie przyjmowała zgłoszenia.
Jeżeli okaże się, że jest to niemożliwe s Zarząd zgadza się na
zakupienie telefonu komórkowego, który będzie służył jako
telefon kontaktowy z Biurem ds. Rozwoju i Komputeryzacji
Fides.
We wnioskach końcowych wspomniano o opracowaniu
informatora
o
bibliotekach
kościelnych
w
Polsce,
z uwzględnieniem bibliotek przynależących dó Federacji.
W najbliższej przyszłości Zarząd zastanowi się nad powołaniem
zespołu redakcyjnego takiego informatora.
Ad. 7.
Spotkanie zakończono modlitwą.

