XX WALNE ZGROMADZENIE
FEDERACJI BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH FIDES
TARNÓW, 15-17 września 2014 r.

ZAPROSZENIE
TERMIN I MIEJSCE
Zarząd Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES oraz Dyrektor Biblioteki Wyższego Seminarium
Duchownego w Tarnowie ks. dr Tomasz Kudroń zapraszają na XX Walne Zgromadzenie
Federacji, które odbędzie się w Tarnowie w dniach 15-17 września 2014 r. Gościć nas będzie
Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie przy ul. Piłsudskiego 6.
Obrady zaszczyci tradycyjnie swoją obecnością ks. bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski –
delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Federacji FIDES.
Recepcja będzie czynna od godz. 16.30 w poniedziałek 15 września. Pierwszym posiłkiem w
programie spotkania będzie kolacja o godz. 18.30. Ci, którzy przybędą później, będą mieli także
możliwość skorzystania z kolacji.
Koszt pobytu (płatny na miejscu) wynosi 180 zł (dwa noclegi wraz z pełnym wyżywieniem od
kolacji pierwszego dnia aż do obiadu w dzień wyjazdu). Gdyby ktoś potrzebował dodatkowego
noclegu po zakończeniu zgromadzenia (za dodatkową opłatą), powinien zamówić go przy
zgłoszeniu swego udziału. Ci, którzy nie mogliby uczestniczyć w całym spotkaniu, mogą liczyć
na zniżkę (odliczenie kosztów noclegu bądź posiłków). Seminarium nie może wystawiać faktur
księgowych, a jedynie potwierdzenie wpłaty.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia udziału prosimy kierować najpóźniej do dnia 22 sierpnia 2014 r. (z tym, że ten
termin obejmuje również przerwę wakacyjną) na adres e-mail: biblioteka@wsd.tarnow.pl lub
telefonicznie: 14 621 35 05 wew. 754
UWAGA-1: W zgłoszeniu prosimy wyraźnie podać informację, ile osób przyjedzie i na jaki
czas. Gorąco apelujemy, by zaplanować pozostanie do końca – to jest do obiadu w środę.
UWAGA-2: W przypadku zgłoszeń drogą e-mail proszę oczekiwać na potwierdzenie również
przez e-mail. W przypadku braku potwierdzenia do 21 sierpnia prosimy koniecznie o kontakt
telefoniczny.
UWAGA-3: Czcigodnych Księży prosimy o zabranie ze sobą swoich alb i stuł.

PROGRAM
15.09. - Poniedziałek
16.30
- początek przyjmowania uczestników
- możliwość opłacenia składek oraz nabycia biuletynu FIDES
18.30
- kolacja i dalsze kwaterowanie
19.30
- powitanie uczestników i rozpoczęcie obrad (Aula św. Jana Pawła II) – Rektor
WSD w Tarnowie ks. dr Jacek Nowak
- sprawozdania
- prezentacja zrealizowanego projektu rozbudowy Biblioteki WSD w Tarnowie z
możliwością zwiedzania obiektu w małych grupach – ks. Tomasz Kudroń
21.00
- możliwość odprawienia Mszy św.

16.09. - Wtorek
7.00
- Msza Święta w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem J.E. bpa A. Jeża
8.00
- śniadanie
- możliwość opłacenia składek oraz nabycia biuletynu „Fides”
9.00
- rozpoczęcie obrad w Auli św. Jana Pawła II
- Biblioteka WSD z perspektywy historycznej – ks. dr Ryszard Banach
9.45
- Tarnowska Biblioteka Cyfrowa – idea, powstanie, zasób – mgr Ewa Stańczyk,
dyrektor MBP w Tarnowie
10.00
- Dziedzictwo kulturowe Kościoła w Tarnowskiej Bibliotece Cyfrowej – mgr Iwona
Gleisner, kustosz GBP w Wierzchosławicach
10.15
- przerwa kawowa
10.45
- Najstarsze Muzeum Diecezjalne na ziemiach polskich w 125 rocznicę założenia
(prezentacja multimedialna) – ks. prał. Tadeusz Bukowski, dyrektor Muzeum
Diecezjalnego
11.45
- komunikaty zarządu
12.00
- obiad
12.45
- wyjście do Bazyliki Katedralnej i Muzeum Diecezjalnego – zwiedzanie
14.00
- wyjazd do Gródka nad Dunajcem
15.00
- kawa w ośrodku „Arka” oraz rejs statkiem po Jeziorze Rożnowskim
17.00
- przejazd autokarem z Rożnowa do Tropia, wizyta w Tropiu a następnie kolacja w
Gródku
20.30
- wyjazd do Tarnowa
17. 09. - Środa
7.00
- Msza Święta w kaplicy seminaryjnej
8.00
- śniadanie
- możliwość opłacenia składek oraz nabycia biuletynu „Fides”
9.00
- rozpoczęcie obrad
- Pozyskiwanie funduszy na konserwację zasobów bibliotecznych – dr A. Kuberka
- Prezentacja projektu centralnego katalogu bibliotek FIDES – ks. Jerzy Witczak
10.00
- przerwa na kawę
- zapoznanie się ze specjalną ofertą Wydawnictwa „Biblos”
10.30
- prezentacja systemu bibliotecznego „Prolib” – przedstawiciel Max Electronic SA
11.15
- wolne wnioski i zamknięcie obrad
12.00
- obiad, wykwaterowanie i zdanie kluczy

