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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. 

 o pomoc w opracowaniu tezaurusa nauk teologicznych na użytek tej bibliografii oraz niezbęd-

nego do tematowania książek w bieżąco tworzonych komputerowych katalogach. Prace nad 

nim Federacja FIDES rozpoczęła w roku 2001. 

 o koordynację pracy nad centralnym katalogiem prac magisterskich i doktorskich, dostępnym 

bezpłatnie w formie elektronicznej i opatrzonym indeksami, w tym indeksem przedmiotowym.  

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.  

Federacja FIDES od wielu już lat opracowuje komputerowe bazy danych, przydatne dla teologów i 

osób prowadzących badania z innych nauk kościelnych, i udostępnia je bezpłatnie na swoich stronach 

internetowych: 

www.fides.org.pl 

Bazy te to: Katalog Centralny kilkudziesięciu bibliotek członkowskich FIDES, fragmentaryczna Bi-

bliografia Nauk Kościelnych i również fragmentaryczny Katalog Prac Magisterskich i Doktorskich. Bazy 

te również można nabywać na dyskach CD, wysyłając zamówienia na adres Federacji.  

Brak centralnej koordynacji tych prac, organizacji finansowania i brak poparcia przez autorytety na-

ukowe powoduje, że te nasze „oddolne inicjatywy” nie mogą przynieść wystarczających efektów. 

 

Federacja Bibliotek Kościelnych „FIDES”, erygowana przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 

18 marca 1995 r., zrzesza obecnie 85 bibliotek członkowskich, w tym większość bibliotek wydziałów 

teologicznych i wyższych seminariów duchownych w Polsce, diecezjalnych i zakonnych. Federacja pro-

wadzi prace, mające na celu komputeryzację i standaryzację pracy bibliotek teologicznych. Na obecnym 

etapie FIDES przygotowuje wsparcie przejścia bibliotek uczestniczących na nowy, międzynarodowy 

format katalogowania (MARC 21) oraz prowadzi wspomniane już powyżej prace nad opracowaniem 

tezaurusa nauk kościelnych. W dniach 21-22 września 2004 r. odbędzie się jubileuszowe X Walne Zgro-

madzenie „FIDES”. Nasza Federacja od 1995 r. należy do BETH (Bibliothèques Européennes de Théolo-

gie, poprzednia nazwa: Conseil International des Associations de Bibliothèques de Théologie) jako jeden 

z dwunastu członków zwyczajnych tej organizacji, która jest międzynarodową radą (istniejącą od 1961 r.) 

zrzeszającą stowarzyszenia bibliotek teologicznych. Delegat Federacji bierze udział w corocznych Zgro-

madzeniach Generalnych BETH. Od 1 maja 2004 r. Federacja uruchomiła anglojęzyczną wersję swoich 

stron internetowych: www.fides.org.pl/indexa.html 
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