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1

od 4 do 6 września 2018 r. odbyło się w Katowicach XXIV Walne 
Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”. Organizatorami 
spotkania byli: Zarząd Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”, Biblioteka 
Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wyższe Śląskie 
Seminarium Duchowne w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyło ponad 80 
osób, wśród których byli pracownicy naukowi i studenci Instytutu Biblio-
tekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
i innych ośrodków bibliologicznych w Polsce, księża z Wydziału Teologicz-
nego UŚ, bibliotekarze z bibliotek naukowych szkół wyższych aglomeracji 
śląskiej i macierzystego Uniwersytetu oraz przedstawiciele Duszpasterstwa 
Bibliotekarzy Archidiecezji Katowickiej.

Obrady rozpoczęły się w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Ślą-
skiego, w której przedstawiciele Federacji wysłuchali historii instytucji, 
a następnie zwiedzili niedawno odnowione i wyremontowane pomieszcze-
nia. Bogumiła Warząchowska, kierownik placówki oraz redaktor naczelna 
czasopisma „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, zaprezentowała z kolei 
najnowsze dwa numery półrocznika, a także wręczyła jego egzemplarze 
obecnym na spotkaniu autorom.

Drugi dzień Walnego Zgromadzenia rozpoczęła w Kaplicy Wyższego Ślą-
skiego Seminarium Duchownego eucharystia, której przewodniczył biskup 
prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski, delegat Konferencji Episkopatu Polski 
ds. Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”. 

Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy wydarzenia udali się do auli 
Wydziału Teologicznego na konferencję zorganizowaną przez Bibliotekę Teo-
logiczną przy współudziale Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich przy Zarządzie Okręgu w Katowicach, w ramach XXXX 
Forum Sekcji, wpisującego się w obchody 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego 

1 Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
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w Katowicach. Słowa powitania skierował do przybyłych gości ks. dr Jerzy 
Witczak, dyrektor Biblioteki Papieskiego Wydziału Teologicznego i Metropoli-
talnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu i przewodniczący 
Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”. Następnie głos zabrał dr hab. prof. 
UŚ Antoni Bartoszek, dziekan Wydziału Teologicznego, dziękując za zorgani-
zowanie spotkania, wskazując rolę książnic w środowisku akademickim oraz 
życząc udanych obrad całemu środowisku bibliotekarskiemu.

W pierwszej części konferencji zaprezentowano dwa wystąpienia. 
Pierwszym prelegentem był ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Myszor, kierownik 
katedry Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. 
W wystąpieniu zatytułowanym Druki ulotne w bibliotekach kościelnych – 
gromadzenie i ochrona, autor omówił nie tylko problemy związane ze specy-
fiką przechowywania, opracowania i udostępniania tego typu dokumentów 
bibliotecznych, ale podkreślił także ich unikatową wartość jako materiałów 
źródłowych. Kolejna referentka, dr hab. Danuta Krzyżyk z Instytutu Języka 
Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, przewodnicząca Zespołu Ortograficzno-
-Onomastycznego Rady Języka Polskiego, przedstawiła referat pod tytułem 
Umówiłem się z Prowincjałem Zakonu Dominikanów nie opodal Kościoła 
p.w. Św. Rocha, a może: Umówiłem się z prowincjałem zakonu dominika-
nów nieopodal kościoła pw. św. Rocha, czyli rzecz o tym, co zmienia się 
w polskiej ortografii i dlaczego (na przykładzie pisowni słownictwa religij-
nego). Autorka referatu przybliżyła zawiłości gramatyczne i ortograficzne 
języka polskiego na przykładzie pisowni słownictwa religijnego.

Po przerwie kawowej, podczas której zgromadzeni goście mogli  zwie-
dzić wystawę Jan Paweł II duszpasterz, myśliciel, przygotowanej przez pra-
cowników Biblioteki Teologicznej, rozpoczęto drugą część obrad.

Wystąpienie Informatyczne narzędzia zarządzania informacją własną 
autorstwa dr. hab. Jacka Tomaszczyka, dyrektora Instytutu Biblioteko-
znawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego zostało przedsta-
wione przez dr hab. prof. UKSW Katarzynę Materską, dyrektor Biblioteki 
Głównej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Słu-
chacze mieli możliwość pogłębienia swoich wiadomości na temat, czym jest  
informacja własna, a także poznania narzędzi (aplikacji, programów) zarzą-
dzania informacją. W wystąpieniu wskazano także na problem przeciążenia 
informacją jako przyczynę rosnącej potrzeby organizacji informacji. Kolejne 
wystąpienie, o tytule RODO – szanse i zagrożenia dla bibliotek, opracowane 
przez mgr. inż. Andrzeja Koziarę, dyrektora Biblioteki Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach, zaprezentował mgr inż. Ryszard Piesak, główny specjalista 
ds. Ochrony Danych Osobowych w Politechnice Śląskiej. Prelegent przed-
stawił zagrożenia związane z wejściem w życie nowego prawa związanego 
z ochroną danych osobowych oraz zwrócił uwagę na rolę bibliotek jako 
placówek publicznych, gdzie wiele problemów związanych z zakresem prze-
twarzanych danych krzyżuje się z ich publicznym charakterem.
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Po zakończonej konferencji wszystkich gości zaproszono na wycieczkę 
do Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach, 
a także Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach. Wizyty w bibliotekach uczelnianych zostały wzbogacone 
możliwością zwiedzania jedynego w Polsce, a także w tej części Europy, 
Muzeum Organów z unikatowymi obiektami. Jego pomysłodawcą, twórcą 
i kustoszem jest śląski organomistrz, prof. zw. dr hab. Julian Gębalski. 
Pobyt w muzeum zakończył koncert organowy w wykonaniu pracownika 
Akademii Muzycznej.

Zwieńczeniem drugiego dnia obrad było spotkanie w auli Wyższego Ślą-
skiego Seminarium Duchownego, podczas którego omówiono najważniej-
sze kwestie dotyczące działalności Federacji, między innymi przyjęto spra-
wozdanie z pracy Zarządu za 2017 r. W rozmowach kuluarowych pojawiły 
się natomiast zagadnienia ważne dla środowiska bibliotek kościelnych, na 
przykład w zakresie funkcjonowania katalogu centralnego, Elektronicznej 
Bibliografii Nauk Teologicznych, multiwyszukiwarki Fidkar. Dyskusja na 
temat różnorodnych bibliotecznych aspektów pracy w książnicach, pod-
czas której podzielono się wiedzą na temat praktycznych rozwiązań wdra-
żanych w bibliotekach, niewątpliwie była istotnym akcentem kończącym 
spotkanie w auli seminaryjnej.

Ostatni dzień pobytu przedstawicieli bibliotek kościelnych w Katowi-
cach rozpoczęto mszą św. pod przewodnictwem abpa Wiktora Skworca 
w kościele akademickim w Krypcie Katedry Chrystusa Króla. Następnie 
wszyscy obecni zostali zaproszeni do obejrzenia krypty grobowej biskupów 
katowickich i wysłuchania historii tego miejsca, opowiedzianej przez dusz-
pasterza akademickiego, ks. Damiana Copka. 

Po wspólnym posiłku w auli Wyższego Śląskiego Seminarium Duchow-
nego w Katowicach, zaproszono przybyłych gości do wysłuchania trzech 
referatów przygotowanych przez prelegentów z Katowic oraz Krakowa. 
Pierwsze wystąpienie zaprezentowała mgr Anita Tomanek z Biblioteki 
Śląskiej w Katowicach pod tytułem Analiza rozwoju tradycyjnych i elek-
tronicznych źródeł informacji – prezentacja bazy „Bibliografia Regionalna”. 
Autorka referatu omówiła historię bibliografii oraz przedstawiła możliwości, 
jakie daje baza - tworzenie sieciowych połączeń pomiędzy rekordami biblio-
graficznymi a pełnymi tekstami zamieszczanymi w bibliotekach cyfrowych. 
Kolejnym mówcą był o. Janusz Kaczmarek OP z Biblioteki Kolegium oo. 
Dominikanów w Krakowie, który zainteresował słuchaczy problematyką: 
FRBR, RDA – o co w tym wszystkim chodzi? Przedstawił standard katalo-
gowania RDA, który w założeniu ma funkcjonować jako narzędzie w try-
bie online, a także model FRBR, czyli  koncepcję układu informacji biblio-
graficznej, opartą na analizie jednostek i relacji występujących w bazach 
bibliograficznych. Jako ostatnia zabrała głos dr Anna Matysek z Instytutu 
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Kato-



131sprawozdania

wicach, która omówiła Architekturę informacji na przykładzie wybranych 
serwisów internetowych bibliotek kościelnych. Prelegentka podała definicje 
architektury informacji i zadania architektów informacji w projektowaniu 
stron internetowych. Pokazała systemy i struktury organizacyjne, systemy 
etykietowania, nawigacji i wyszukiwania. 

Na zakończenie trzech dni spotkań omówiono projekt regulaminu 
Walnego Zgromadzenia, który jednogłośnie został przyjęty przez wszyst-
kich obradujących. Zaprezentowano również wyniki ankiety przeprowadzo-
nej wiosną 2018 r. wśród przedstawicieli Federacji Bibliotek Kościelnych 
„Fides”, dotyczącej przebiegu obrad walnych zgromadzeń i uczestnictwa 
w Federacji. Otrzymane wyniki wskazały na zakres i zasięg publikowanego 
materiału, a także przybliżyły środowisko odbiorców pisma.

Podsumowania i oficjalnego zakończenia Walnego Zgromadzenia doko-
nali B. Warząchowska oraz ks. J. Witczak, który podziękował licznie przy-
byłym bibliotekarzom oraz zachęcił przedstawicieli bibliotek kościelnych do 
zorganizowania kolejnego Walnego Zgromadzenia.


