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 23 września 1991 roku w Warszawie – grupa 
inicjująca (13 bibliotek „wiodących”) 

 Ks. Krzysztof Gonet – wicedyrektor Biblioteki 
WMSD w Warszawie 

 Erygowana przez Konferencję Episkopatu 
Polski w dniu 18 marca 1995 roku po 
zatwierdzeniu statutu 

 I Walne Zgromadzenie – 20 czerwca 1995 r. 
(obecne 43 biblioteki, wszystkich 61) 

 



 Ujednolicenie prac nad komputeryzacją 
bibliotek kościelnych 

 Zbudowanie jednolitego systemu 
komputerowego i wspólnej bazy katalogowej 

 Opracowanie i wdrożenie we wszystkich 
bibliotekach jednolitego formatu opisu 

 Wykorzystanie programu MAK („konsorcjum”) 

 Umożliwienie szerokiego i łatwego dostępu 
do informacji katalogowej i bibliograficznej 



 W Internecie od 1993 roku  

 Na płytach CD od 1994 roku  

 Najpierw kumulacja opisów, od 2001 scalanie 
jednakowych (niepełne) 

 Ostatnia wersja w 2005 roku 
◦ Centralny Katalog Książek – 30 bibliotek, 470.742 

opisy 

◦ FIDES-Magister – 22 bazy, 29.419 opisów 

◦ Bibliografia Nauk Kościelnych (fragment) – 17 baz, 
37.709 opisów 



 W informacji o tej bazie ks. K. Gonet napisał: 
„Niektóre z tych bibliografii rozpisują zawartość 
konkretnego teologicznego czasopisma (…). Inne 
zbierają piśmiennictwo na jeden z tematów 
związanych z teologią. Wszystkie bazy są dopiero na 
etapie tworzenia. W związku z powyższym nie jest 
możliwe ścisłe określenie zakresu i zasięgu tej 
bibliografii. Bibliografia ta nie pretenduje również w 
żadnym wypadku do kompletności. Pomimo 
wszystkich, wymienionych wyżej, ograniczeń po raz 
kolejny decydujemy się na udostępnienie czytelnikom 
tej bazy, ponieważ sądzimy, że może być ona pewną 
pomocą na pierwszym etapie gromadzenia 
piśmiennictwa do pracy naukowej”. 



Zarząd Federacji Bibliotek Kościelnych w Polsce zwraca się prośbą 
do Teologów Polskich: 
 o zorganizowanie kontynuacji prac nad polską bibliografią nauk 

teologicznych i kościelnych (bieżącą i retrospektywną), które 
zostały zatrzymane na roku 1979.  

 […] 
Zarząd występuje z niniejszą prośbą w trosce o dalszy rozwój 
teologii w Polsce. Uważamy bowiem, że konieczne jest podjęcie 
działań zmierzających do unowocześnienia informacji naukowej 
oraz w ogóle poprawy stanu bibliotek teologicznych, które stanowią 
bazę do wszelkich badań naukowych. (…) Brak centralnej 
koordynacji tych prac, organizacji finansowania i brak poparcia 
przez autorytety naukowe powoduje, że te nasze „oddolne 
inicjatywy” nie mogą przynieść wystarczających efektów. 



 Uruchomiona 16 października 2004 r. 

 Programy FIDKAR i FIDSERW opracowane dla 
Federacji, służą i bibliotekom niekościelnym, 
w tym również BN 

 „Katalog rozproszony” Federacji FIDES 
◦ Katalogi 45 bibliotek kościelnych (42 z FIDES) 

◦ Katalogi prac dyplomowych – 21 

◦ Bibliografie FIDES – 15 baz, w tym główna: 
Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych 

◦ Inne katalogi i bibliografie – 19 

◦ (stan w 2013 roku) 



 Nadmiar informacji w wynikach wyszukiwania 
 Niepełna informacja – tylko 43 biblioteki 

FIDES (50%), z tego 22 online 
 Nieaktualna informacja – 10 katalogów 

starszych niż rok 
 Jakość opisów – 23 bazy w formacie MARC21, 

reszta MARC-FIDES, większość bibliotek nie 
używa kartotek wzorcowych 

 Brak wykwalifikowanych bibliotekarzy 
 Jakie rozwiązanie? Katalogi centralne, 

współkatalogowanie, program Koha?  
 
 



 Wycofanie się ks. Krzysztofa Goneta i 
likwidacja Biura ds. Rozwoju i Komputeryzacji 

 Brak serwisu programu MAK 

 Przeniesienie serwera FIDES do Wrocławia 
(Papieski Wydział Teologiczny) 

 Zmiana administratora centralnych serwisów 
informacyjnych  

 Udostępnianie CKHW online w postaci 
spakowanego archiwum 

 



 Od października 2009 – projekt pozyskania 
opisów z BZCz i rozpoczęcie rozmów z 
Biblioteką Narodową, ustalenie listy 
czasopism (B. Wieczorkowska)  

 2 lipca 2010 - spotkanie z zespołem BN pod 
kierunkiem wicedyrektor E. Stefańczyk 

 25 października 2010 – podpisanie listu 
intencyjnego (dyr. Tomasz Makowski i ks. 
Jerzy Witczak), decyzja o bezpłatnym 
udostępnieniu danych 



 Pełna zawartość czasopism, bez selekcji 
(BZCz i FIDES) 

 Zawartość prac zbiorowych (FIDES) 

 Głównie publikacje wydawane przez uczelnie 
kościelne i wydziały teologiczne 

 Zakres chronologiczny zasadniczo od 1980 r. 
(BZCz od 1996 r.) 

 Włączenie istniejących bibliografii FIDES po 
konwersji i opracowaniu 



 MARC21  

 Hasła autorskie wg ckhw NUKAT  

 Opracowanie rzeczowe: JHPBN 

 Pole 520 – tytuły rozdziałów i paragrafów 

 Pole 246 – tytuły obcojęzyczne 

 Pole 856 – linki do pełnych tekstów 

 Wkład FIDES  
◦ Porządkowanie i poprawianie BZCZ po konwersji 

◦ Dodawanie streszczeń, tytułów obcojęzycznych i 
linków do pełnych tekstów 

 



 Listopad 2010 – przekazanie przez BN 
pierwszych 52 tys. opisów z dwóch baz BZCz 
(1996-2004 po konwersji z MARC BN oraz 
bieżącej w MARC 21), kolejne co miesiąc, 
opracowanie i porządkowanie bazy 

 Konwersja i scalenie starych bibliografii FIDES 

 2 kwietnia 2011 – oficjalne uruchomienie 
◦ 62748 opisów, w tym 6294 z FIDES 

◦ 161 tytułów czasopism, 243 prace zbiorowe 

 



 82290 opisów, w tym 12257 z FIDES (14,9%) 

 191 tytułów czasopism (74229 rekordów, w 
tym 4196 z FIDES - uzupełnienia) 

 407 prac zbiorowych (8061 opisów z FIDES) 

 Kompletna bibliografia biuletynu „Fides” (407) 

 W przygotowaniu nowe tytuły: Peregrinus 
Cracoviensis, Kościół i Prawo, Ephemerides 
Marianorum, Hereditas Monasteriorum, Pro 
Musica Sacra i Rocznik Tomistyczny 

 Testy w systemie Koha 



 Ujednolicenie haseł autorskich wg CKHW 
NUKAT 
◦ Wszystkich – 22 tys. 

◦ Przejrzanych - 17,5 tys. 

◦ Wymienionych – 11,5 tys. 

 Ujednolicenie haseł przedmiotowych wg 
kartoteki wzorcowej JHPBN 
◦ Wymienionych – 25,6 tys. 

◦ Przedmiotowych osobowych przejrzanych – 3,5 tys. 

 2660 linków do pełnych tekstów 

 



 AWSD Białystok – „Studia Teologiczne” i prace 
zbiorowe (488 opisów) 

 WTUŚ Katowice - „Śląskie Studia Historyczno-
Teologiczne” (301) 

 Misjonarze Kraków – „Nasza Przeszłość” (286) 

 WTUO Opole – Opolska Bibliografia 
Teologiczna (2513) 

 Bobolanum Warszawa – „Bobolanum” (53) 

 PWT Wrocław – Wrocławska Bibliografia 
Teologiczna (4108) 
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 Tylko 17 bibliotek FIDES (na 54 z 83, które 
posiadają stronę WWW) 
◦ AWSD Białystok, IT Bielsko-Biała, WTUŚ Katowice, 

WSD Kielce, WSD Koszalin, WSD OFM Kraków, 
Misjonarze Kraków, Ignatianum Kraków, Hosianum 
Olsztyn, WTUO Opole, Bib. Diec. Pelplin, WSD 
Radom, WTUS Szczecin, WSD Świdnica, Bib. Diec. 
Toruń, Bobolanum Warszawa, PWT Wrocław 

 3 inne linki 
◦ UMK, BG UO, BJ 



 Nowy serwer - Dell R210 II (CPU: 1x 4-Core 
Intel Xeon E3-1270 3,5GHz 8MB cache; RAM: 
32GB (4x8GB) DDR3 1600MHz ECC UDIMM; 
Dyski: 2x 600GB SAS 10k obr/min 2,5”) 

 Przejście na system Koha jako podstawowy, 
nowe możliwości wyszukiwania 

 Możliwość zdalnego wprowadzania i 
edytowania opisów bibliograficznych przy 
wykorzystaniu kartotek wzorcowych 

 Zapraszamy do współpracy! 



 

O. Januszowi Kaczmarkowi OP 
 

 Za stałe prace informatyczne związane z 
utrzymaniem i aktualizacją kartotek 
wzorcowych 

 Za instalację EBNT na platformie Koha i 
przeprowadzenie powiązania haseł z 
kartotekami wzorcowymi 



 Centralny Serwis Informacyjny FIDES 
◦ www.fides.org.pl 

◦ http://biblio.fides.org.pl 

◦ http://fidkar.fides.org.pl 

◦ http://digital.fides.org.pl 

 Znajdź nas na Facebooku (270 fanów) 

 E-mail: witczak@pwt.wroc.pl 
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