
SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU I PRZEWODNICZĄCEGO FIDES  

ZA OKRES 15.09.2011 – 18.09.2012 

 

Zarząd pracował w składzie: przewodniczący – ks. Jerzy Witczak (Biblioteka PWT, Wrocław), zastępca 

przewodniczącego – Bogumiła Warząchowska (Biblioteka Teologiczna, Katowice), skarbnik – o. Grze-

gorz Filipiuk OFMCap (Biblioteka Kapucynów, Zakroczym), sekretarz – ks. Wacław Umiński CM (Biblio-

teka Księży Misjonarzy, Kraków), członek Zarządu – ks. Tomasz Garwoliński (Biblioteka WSDMW „Ho-

sianum”, Olsztyn). Zarząd odbył dwa posiedzenia: 28-29 lutego 2012 w Warszawie oraz 17-18 wrze-

śnia 2012 (przed Walnym Zgromadzeniem). Poza tym Zarząd kontaktował się drogą elektroniczną.  

Aktualnie Federacja liczy 83 członków. Z powodu braku jakiegokolwiek kontaktu Zarząd na podstawie 

upoważnienia jednego z poprzednich Walnych Zgromadzeń definitywnie skreślił Bibliotekę Księży 

Marianistów, a w stosunku do kilku innych bibliotek, zalegających z płaceniem składek od pięciu lat, 

podjął ostatnią próbę uzyskania potwierdzenia ich chęci przynależności do Federacji. 

Działania Zarządu w roku sprawozdawczym koncentrowały się na zapewnieniu kontynuacji dotych-

czasowych dzieł i projektów. Na nasze wnioski złożone w 2011 i 2012 roku MNiSW przyznało Federa-

cji dwukrotnie środki finansowe na działalność upowszechniającą naukę, za każdym razem w wysoko-

ści 12 tys. zł, przy wkładzie własnym 4 tys. zł. Dzięki otrzymanym środkom oraz dużym nakładem pra-

cy własnej członków FIDES prowadzone było uaktualnianie, utrzymywanie i poszerzenie centralnego 

serwisu informacyjnego FIDES, w tym Księgozbioru Wirtualnego oraz Elektronicznej Bibliografii Nauk 

Teologicznych. Szczegółowe działania były następujące: 

1. Głównym realizowanym obecnie zadaniem jest Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicz-

nych, uruchomiona 2 kwietnia 2011. Baza powstaje z opisów otrzymywanych z Biblioteki Na-

rodowej oraz wytworzonych przez biblioteki Federacji „FIDES” – Bibliotekę WTUO w Opolu, 

Bibliotekę AWSD w Białymstoku, Bibliotekę Księży Misjonarzy w Krakowie, Bibliotekę Teolo-

giczną w Katowicach. Ponadto Federacja zamawiała wykonanie brakujących opisów bibliogra-

ficznych na podstawie umów o dzieło. Opracowaniem całości bazy zajmował się ks. Jerzy 

Witczak. Obecnie w bibliografii znajdują się opisy zawartości 183 tytułów czasopism i 315 

prac zbiorowych, a w ciągu roku przybyło ok. 10 tys. nowych rekordów bibliograficznych. 

2. 16 października 2011 miało miejsce uruchomienie bazy bibliografii osobowej Ojca Świętego 

Jana Pawła II, która jest kumulacją wszystkich siedmiu tomów wydanych dotychczas w Rzy-

mie przez Fundację Jana Pawła II – Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu. Baza została przeka-

zana przez Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie (ks. dyr. An-

drzej Dobrzyński), natomiast ks. J. Witczak dostosował ją do wyświetlania w programie Mak 

WWW. 

3. Powoli rozwija się nasza biblioteka cyfrowa. Do Księgozbioru Wirtualnego FIDES w ciągu roku 

od poprzedniego Walnego Zgromadzenia dodano 197 publikacji – 190 artykułów, tylko 3 

książki i broszury, 3 stare druki i 1 bibliografię – „Katalog prac licencjackich i magisterskich o 

zakonach i zgromadzeniach zakonnych w Polsce (1945-2000)” autorstwa p. Ryszarda Żmudy 

Obecnie BC FIDES liczy 1234 publikacje. Nie jest to jednak duża liczba w porównaniu z innymi 

bibliotekami cyfrowymi w Polsce. Aktualnie jedynym redaktorem biblioteki cyfrowej jest ks. 



Jerzy Witczak, który umieszcza wszystkie publikacje i ich metadane na serwerze. 7 sierpnia 

2012 Federacja podpisała umowę z Fundacją Europeana. Związane jest to z obowiązującymi 

od 1 lipca br. nowymi zasadami współpracy z Fundacją Europeana w zakresie dostarczania 

metadanych obiektów cyfrowych do portalu Europeana. Wg nowej umowy licencja, na jakiej 

udostępniane metadane mają być publikowane w portalu Europeana, ma być licencją Cre-

ative Commons Zero, co oznacza możliwie szerokie zrzeczenie się praw autorskich do meta-

danych. 

4. Cały czas trwały też bieżące prace związane z utrzymaniem multiwyszukiwarki FIDKAR FIDES. 

Do FIDKAR-a podłączone są aktualnie: 52 katalogi książek i starych druków, 23 katalogi prac 

dyplomowych, 15 bibliografii z „FIDES”, a ponadto 20 innych baz – łącznie 110 baz. W sekcji 

bibliotek kościelnych znajdują się bazy 47 instytucji. Niektóre biblioteki mają kłopoty z za-

chowaniem ciągłości dostępu online, zwłaszcza z działaniem aplikacji Fidserw, przez co ich 

bazy nie są widoczne w wynikach wyszukiwania. Trzeba było wyłączyć na stałe dwie duże bi-

blioteki – WMSD w Warszawie i WSD w Przemyślu ze względu na trwałą utratę połączenia. 

Ks. J. Witczak aktualizuje również na serwerze FIDES przesyłane przez biblioteki członkowskie 

bazy (dotyczy to 17 bibliotek, które nie posiadają własnych serwerów). Niestety, niektóre bi-

blioteki bardzo dawno nie aktualizowały swoich katalogów.  

5. Systematycznie był utrzymywany i ulepszany serwis WWW Federacji (www.fides.org.pl). 

M.in. umieszczane były w nim aktualności z życia FIDES. Serwis WWW oraz FIDKAR FIDES cie-

szy się nieustannie dużym zainteresowaniem. Cały serwis w 2011 roku odwiedziło ok. 34,5 

tys. nie powtarzających się gości, liczba wizyt wyniosła 68 tys., wygenerowanych stron – 1 

mln 246 tys., w tym w samej wyszukiwarce FIDKAR ponad 500 tys. 

6. Prowadzona była nadal dystrybucja bazy MAK zawierającej hasła formalne CKHW NUKAT. 

Kopię bazy w postaci spakowanego archiwum zainteresowane biblioteki pobierają samo-

dzielnie online z serwera „FIDES”. Aktualizacja bazy wykonywana jest w rytmie miesięcznym 

przez Bibliotekę Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. 

7. Federacja „FIDES” posiada własną stronę na portalu społecznościowym Facebook. Do chwili 

obecnej do grona jej abonentów zapisało się 185 osób. 

 

Drugi ważnym zadaniem absorbującym Zarząd Federacji jest wydawanie naszego czasopisma „Fides. 

Biuletyn Bibliotek Kościelnych”. Od 2012 roku redagowanie biuletynu przejął Zarząd. Redaktorem 

naczelnym jest dr B. Warząchowska, sekretarzem redakcji ks. T. Garwoliński. Druk i dystrybucja zor-

ganizowane zostały przez o. G. Filipiuka. W okresie sprawozdawczym dzięki staraniom nowej redakcji 

zostały wydane dwa kolejne numery biuletynu „Fides” za rok 2012, liczące łącznie prawie 550 stron. 

W ten sposób udało się powrócić do pierwotnego zamiaru wydawania pisma jako półrocznika. Warto 

nadmienić, że od nr 1-2 z 2009 roku biuletyn jest czasopismem recenzowanym. 

Tradycyjnie jak co roku ks. Jerzy Witczak reprezentował Federację podczas 41. Walnego Zgromadze-

nia stowarzyszenia europejskich bibliotek teologicznych BETH w dniach 8-12 września 2012 w Belfa-

ście. Udział ten był możliwy dzięki subwencji przekazanej, jak co roku, przez Sekretariat Konferencji 

Episkopatu Polski (3.000 zł). Niewielkie wsparcie finansowe Federacja otrzymuje przy tej okazji rów-



nież od American Theological Library Association (ATLA) jako prowizję z tytułu prenumerowania przez 

biblioteki członkowskie baz ATLA oraz reklamowania tych produktów. Podczas obrad w Belfaście ks. 

Jerzy Witczak w imieniu Federacji FIDES zaprosił stowarzyszenie BETH do Wrocławia w 2014 roku. 

Ustalono, że 43. Walne Zgromadzenie BETH odbędzie się we Wrocławiu w dniach 6-10 września 2014 

roku. 

Ponadto 28 listopada 2011 członkowie Zarządu uczestniczyli w konferencji w UKSW w Warszawie pt. 

„Strategia i metodyka digitalizacji i udostępniania dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach 

tworzonej platformy na przykładzie zbiorów kościelnych”, a ks. J. Witczak wygłosił wykład Stan i per-

spektywy digitalizacji w bibliotekach kościelnych w Polsce (zamieszczony w książce pod tym samym 

tytułem, Wydaw. UKSW, 2012). 20 czerwca 2012 roku w Bibliotece im. bł. Jana Pawła II WSD w Legni-

cy Przewodniczący Zarządu uczestniczył w otwarciu Biblioteki Cyfrowej Diecezji Legnickiej. 

 

ks. Jerzy Witczak 

Opole, 19 września 2012 r. 

 


