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Konferencja Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, 
Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
przy Zarządzie Okręgu w Katowicach 

oraz Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach (Katowice, 5 września 2018 r.)

5 września 2018 r. w Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach miała miejsce Konferencja Federacji Bibliotek 
Kościelnych FIDES, Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich przy Zarządzie Okręgu w Katowicach oraz Bi-
blioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Konferen-
cja odbyła się w ramach 24. Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek 
Kościelnych FIDES w Katowicach, zorganizowanego w dniach 4–6 
września przez Bibliotekę Teologiczną Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach  

Uroczystego otwarcia konferencji oraz przedstawienia gości hono-
rowych dokonała Bogumiła Warząchowska, kierownik Biblioteki Teo-
logicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Następnie głos zabrał  
ks. Jerzy Witczak, przewodniczący Zarządu FIDES (Biblioteka Pa-
pieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu), który podziękował 
wszystkim zgromadzonym, życząc owocnych obrad. 

Jako pierwszy wystąpił ks. Jerzy Myszor (Katedra Teologii Patry-
stycznej i Historii Kościoła, Uniwersytet Śląski w Katowicach) z refera-
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tem Druki ulotne w bibliotekach kościelnych – gromadzenie i ochrona  
Prelegent zwrócił uwagę na cechy dokumentalne tytułowych druków, 
które mają dzięki temu szczególne znaczenie nie tylko dla historyków. 
Stanowi to duże wyzwanie dla bibliotekarzy szkół wyższych, ale i dla 
bibliotekarzy instytucji kościelnych. Ks. J. Myszor podkreślił koniecz-
ność stworzenia normy czy też innego rodzaju ustandaryzowanego 
schematu opisu bibliograficznego druków ulotnych. Równie istotne jest 
dookreślenie i zdefiniowanie nowych form druków ulotnych, np. kore-
spondencji elektronicznej. Wspólną konkluzją słuchaczy tego referatu 
było zaakcentowanie potrzeby zorganizowania w najbliższym czasie 
warsztatów poświęconych problematyce druków ulotnych.

Danuta Krzyżyk (Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, 
Uniwersytet Śląski w Katowicach) zaprezentowała referat „Umówiłem 
się z Prowincjałem Zakonu Dominikanów nie opodal Kościoła p.w. 
Św. Rocha”, a może: „Umówiłem się z prowincjałem zakonu domi-
nikanów nieopodal kościoła pw. św. Rocha”, czyli rzecz o tym, co 
zmienia się w polskiej ortografii i dlaczego (na przykładzie pisowni 
słownictwa religijnego). Prelegentka przedstawiła wyniki swoich badań 
językoznawczych przeprowadzonych wśród seminarzystów Seminarium 
Duchownego w Katowicach oraz analizy ogłoszeń parafialnych. Jak się 
okazało, klerycy popełniają wiele błędów językowych i ortograficznych, 
a ogłoszenia parafialne są pełne różnego rodzaju błędów i usterek. 
D. Krzyżyk zwróciła uwagę na potrzebę znajomości „języka religijne-
go”, którego zasady pisowni prezentują choćby takie wydawnictwa, jak: 
ogłoszona pod auspicjami Rady Języka Polskiego Pisownia słownictwa 
religijnego Renaty Przybylskiej i Wiesławy Przyczyny (Tarnów 2011) 
czy Wielki słownik języka polskiego PWN ze słownikiem wyrazów 
bliskoznacznych (Warszawa 2018). W podsumowaniu autorka zaak-
centowała, że stosowanie zasad języka polskiego jest obligatoryjne dla 
wszystkich, także dla księży i redaktorów pism kościelnych, a odmie-
nianie nazwisk w ogłoszeniach parafialnych – zgodnie z wytycznymi 
Rady Języka Polskiego – bezwzględnie konieczne, również jako wyraz 
poszanowania tradycyjnej odmiany nazwisk w języku polskim. 

Po krótkiej przerwie otwarcia kolejnej sesji dokonał dziekan Wy-
działu Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ks. Antoni 
Bartoszek, który także podziękował zgormadzonym za przybycie. W za-
stępstwie Jacka Tomaszczyka (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) tę sesję obrad rozpo-
częła Katarzyna Materska (Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie). W referacie pt. Informatyczne narzędzia 
zarządzania informacją własną przedstawiła zagadnienia terminolo-
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giczne i zmiany nazewnictwa narzędzi wspomagających zarządzanie 
informacją własną – od personal information managment (indywidu-
alne narzędzia informacyjne), przez cyfrowe narzędzia zarządzania 
informacją własną, po informacyjne narzędzia zarządzania informacją 
własną. Referentka pokrótce omówiła przykładowe programy: notatniki 
Everynote i One Note; menedżery zadań: Nozbe i ToDoList; narzędzie 
hierarchizacji informacji Workfalow; narzędzie umożliwiające pracę 
w grupie Trello; menedżery bibliograficzne: CiT, Citavi, EndNote. 

Kończący konferencję referat pt. RODO – szanse i zagrożenia dla 
bibliotek w zastępstwie Andrzeja Koziary (Biblioteka Główna Politech-
niki Śląskiej) wygłosił Ryszard Piesak, specjalista do spraw Bezpie-
czeństwa Informacji z Biura Bezpieczeństwa Informacji Politechniki 
Śląskiej. Prelegent scharakteryzował dyrektywy Komisji Europejskiej 
oraz treści Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  
Nadmienił, że wszystkie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych 
zostały wprowadzone po to, by służyły ludziom oraz ochronie ich 
danych osobowych. Ważne jest, by uświadomieni zostali w tej kwestii 
wszyscy pracownicy bibliotek w ramach obowiązującego prawa. Już 
w fazie projektowania systemów bibliotecznych trzeba zadbać o ochronę 
danych osobowych. R. Piesak omówił obowiązki administratora jako 
podmiotu przetwarzającego dane osobowe oraz jako podmiotu zapew-
niającego bezpieczeństwo ich przetwarzania. W podsumowaniu wystą-
pienia stwierdził, że konieczne jest stworzenie kodeksu ochrony danych 
osobowych w bibliotekach. Dlatego obecni na konferencji dyrektorzy 
i kierownicy bibliotek naukowych i kościelnych zostali zaproszeni do 
współpracy w tworzeniu takiego dokumentu. Jego opracowanie wymaga 
podjęcia działań przez specjalistów z różnych dziedzin, a także dużego 
nakładu pracy, ale jest możliwe.

Szeroka tematyka oraz żywa dyskusja po wystąpieniach poszczegól-
nych prelegentów dowodzą, że spotkania bibliotekarzy bibliotek kościel-
nych przyczyniają się do rozwoju bibliotekarstwa. Konferencję zamknę-
ła B. Warząchowska, która podziękowała uczestnikom konferencji oraz 
zaprosiła na kolejne edycje spotkań w ramach Walnego Zgromadzenia 
Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. 

Tekst wpłynął do redakcji 1 października 2018 r.


