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Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES powstała w 1991 roku. Najpierw działała
jako Grupa Inicjująca. w 1995 roku została oficjalnie erygowana przez
Konferencję Episkopatu Polski i uzyskała osobowość prawną w zakresie prawa
państwowego.
Obecnie Federacja FIDES zrzesza 80 bibliotek Kościoła Katolickiego w Polsce. Są
to najczęściej biblioteki seminaryjne i biblioteki głównych domów zakonnych.
Przewodniczącym Zarządu Federacji jest Dyrektor Biblioteki PAT w Krakowie ks dr. Jan Bednarczyk.
CELE:

Najważniejszym celem Federacji FIDES jest koordynacja prac nad komputeryzacją
prac bibliotecznych i tworzenie ogólnopolskiej, komputerowej sieci bibliotek
kościelnych.
OSIĄGNIĘCIA:

Dzieki dotychczasowej działalności FIDES udało się wprowadzić jednolity, zgodny
z polskimi i światowymi standardami sposób komputerowego opisu książek. Ta
jednolitość owocuje w tworzeniu wspólnych katalogów centralnych. Wydany
ostatnio przez Federację CD-ROM zawiera miedzy innymi bazę obejmującą
połączone katalogi 30 bibliotek.
Wspólne bazy Federacji są również widoczne w sieci INTERNET. Już kilka lat
temu były one udostępnione w ten sposób jako jedne z pierwszych katalogów
bibliotecznych w Polsce. Wtedy nasze bazy danych posadowione były na
komputerze PLEARN dzięki uprzejmości Centrum Informatycznego Uniwersytetu
Warszawskiego. Obecnie są widoczne w sieci INTERNET z serwera Biblioteki
Seminarium Duchownego w Warszawie .
Ważnym osiągnięciem Federacji jest również upowszechnienie jednego programu
bibliotecznego MAK tworzonego w Bibliotece Narodowej. Uchroniło to wiele
bibliotek przed ogromnymi wydatkami na oprogramowanie pochodzące z
zagranicy lub tworzone specjalnie przez miejscowych informatyków, szukających
nowych źródeł zarobku. Umożiliwiło też pełną standaryzację baz danych. Program
jest tani. Ma bardzo małe wymagania sprzętowe i jest zgodny z
międzynarodowymi standardami. Jednolitość programowa pozwoliła też na
przeprowadzenie wielu wspólnych szkoleń pracowników bibliotek kościelnych.
PROBLEMY:

Stałe problemy Federacji to:
- częsty brak zrozumienia w wielku środowiskach dla pilnej potrzeby
unowocześniania prac bibliotecznych
- dramatyczne niedofinansowanie bibliotek kościelnych. Brak sprzętu
komputerowego a ten który jest - jest bardzo niskiej klasy. (Do bibliotek trafiają
najczęściej komputery przestarzałe, usuwane z innych działów seminariów
duchownych)
- brak fachowych kadr z przygotowaniem bibliotekarskim i informatycznym.
(Dramatycznie niskie zarobki powodują ciągłą wymianę pracowników i ucieczkę
osób zdolniejszych i fachowo przygotowanych)
PLANY:

Pilną potrzebą jest obecnie dołączenie wszystkich bibliotek kościelnych FIDES do
sieci INTERNET. Biblioteki są bankami informacji. Dostępność ich katalogów (a
czasem i całych publikacji - "księgozbiór wirtualny") będzie miało wielkie
znaczenie dla podnoszenia poziomu informacji dostępnych w INTERNECIE. z
całą pewnością będzie to służyło wykorzystaniu INTERNETU dla ewangelizacji.
Dołączenie wszystkich bibliotek umożliwi też współpracę przy tworzeniu
katalogów. To będzie miało wpływ na jakość tych prac oraz obniżenie ich kosztów.
(Nowa książka katalogowana będzie przez jedną bibliotekę - pozostałe będą tylko
przejmować gotowe, wzorcowe opisy.)
Postulat połączenia wszystkich bibliotek FIDES poprzez sieć INTERNET jest dziś
zupełnie wykonalny i nie wymagający wielkich kosztów. w większości wypadków
wystarczy zakup modemu.

