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Początki KIWWI to rok 1992, powstaje wtedy pomysł redagowania i wydawania 

cyklicznego Informatora zawierającego zebrane i aktualizowane oferty 

Wydawnictw katolickich. Projekt po szczegółowej analizie, zwłaszcza finansowej, 

w konsultacji z dyr. Archidiecezjalnego Wydawnictwa w Łodzi (ks. Józef Janiec) 

został odłożony "na lepsze czasy". Powtórnie idea Informatora o książkach 

katolickich wróciła w 1996 roku kiedy to pojawiły się nowe możliwości 

bezpłatnych usług w Internecie - dostęp do Internetu przez TP S.A. oraz bezpłatne 

serwisy WWW. Sytuacja ta przyspieszyła przeniesienie pomysłu Informatora 

z wersji drukowanej na wersję Internetową. Pierwsze strony WWW pojawiają się 

w Internecie w listopadzie 1996 r.  

Na początku 1997 r. w związku z przygotowaniami do III Targów Wydawców 

Katolickich zaproponowano Organizatorowi Targów, ks. Markowi Otolskiemu 

MIC zorganizowanie pokazu Internetu. Propozycja spotkała się z dużym 

zainteresowaniem i szeroką akceptacją. w  efekcie wspólnie zorganizowano 

Internetową obsługę informacji o Targach (http://www.infocentrum.com/twk). Jest 

to pierwsza całościowa prezentacja jakichkolwiek Targów Książki w polskim 
Internecie. w  czasie trwania Targów działała Sala Internetowa - cztery komputery 

podłączone do Internetu. Miało miejsce pięć konferencji nt. Internetu - możliwości 

jego zastosowania w działalności Wydawnictw oraz informacji katolickiej - 

w spotkaniach uczestniczyło ok. 300 osób spośród Wystawców i zwiedzających. w  

czasie Targów bardzo ważne okazały się indywidualne rozmowy z Dyrektorami 

i przedstawicielami Wydawnictw (m.in.: Pallottinum, w  Drodze, Gaudentinum, 

Tyniec, św. Wojciech, Bernardinum, Wydawnictwo M, Hlondianum, Rosikon, 

Verbinum, św. Paweł, Misjonarze Krwi Chrystusa). Było to wspólne odkrywanie 

nowych możliwości jakie niesie ze sobą Internet, choć nie zapomniano też i  

o ograniczeniach. w  kilka tygodni później przedstawiciele wydawnictw oraz 

KIWWI spotkali się na branżowym spotkaniu (m.in.: Wyd. Misjonarzy Krwi 

Chrystusa, Hlondianum, św. Wojciech) na seminarium �Internet w działalności 

i promocji wydawnictw i księgarni". Seminarium zorganizowała firma Soho-Line 

z Poznania. 

W maju br. na Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmowym 

w Niepokalanowie strony WWW KIWWI zdobywają III wyróżnienie w nowo 

wprowadzonej klasyfikacji (multimedia i strony WWW) za serwisem 

Watykańskim i serwisem Mateusza. Także w maju, na zaproszenie prezesa 

Federacji Bibliotek Kościelnych �Fides" KIWWI było zaprezentowane 

uczestnikom Walnego Zgromadzenia Federacji. w  październiku br. KIWWI 

zostało zaproszone do zorganizowania obsługi Internetowej Targów Książki 

w Krakowie. Było to kolejne po Targach Wydawców Katolickich doświadczenie, 

wykraczające swoim zasięgiem poza rynek wydawnictw katolickich - do tej pory są 

to obok Targach Wydawców Katolickich jedyne Internetowy serwisy WWW 
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polskich targów książki (http://www.tkwk.infocentrum.com). 

Na wspomnianych wcześniej Targach Wydawców Katolickich zaprezentowano po 

raz pierwszy ramową wersję KIWWI. Od początku w KIWWI na bieżąco 

prezentowane były wydarzenia księgarskie, nowe Internetowe inicjatywy, 

kompletowany jest wciąż zbiór adresów Internetowych związanych z książkami. 

Rozszerzały się także oferty Wydawnictw. Do czasu opracowania całości systemu, 

została zatrzymana praca nad indeksami autorów i tematów. 

Na początku listopada br. rozpoczął się nowy etap w działalności KIWWI - ruszył 

nowy system zbierania, opracowywania i przetwarzania informacji o książkach. 

Jest to autorski program do budowania serwisów baz danych w Internecie. Jego 

zastosowanie w dużym stopniu ułatwi administrowanie i przetwarzanie informacji 

na stronach WWW, ułatwi prowadzenie Informatora przez skoncentrowanie 

większej uwagi nad jego merytoryczną rozbudową.  

Podstawowa struktura Informatora KIWWI to: 

 lista Wydawców (dane adresowe, serie wydawnicze, tytuły wraz z opisami, 

ewentualne linki do własnych autorskich stron WWW) 

 spis nowości wydawniczych 

 spis zapowiedzi wydawniczych 

 indeks tematyczny umożliwiający przeszukiwanie ofert pod kątem tematów 

książek 

 indeks autorów umożliwiający przeszukiwanie ofert pod kątem autorów 

książki 

 lista bestsellerów - przy pomocy uczestników wymiany informacji 

(czytelnicy, księgarze, wydawcy) możliwe będzie prowadzenie listy 

najlepszych tytułów, najbardziej poszukiwanych książek. Aktualnie 

w porozumieniu z Redakcją Gościa Niedzielnego publikowana jest Lista 

Bestsellerów Gościa Niedzielnego. 

Źródłem informacji dla KIWWI są przede wszystkim oferty samych Wydawców, 

ale także wszelkie wiarygodne źródła informacji (prasa, serwisy WWW, radio itp.) 

Kto jest kim w KIWWI: 

 Tadeusz Pilas - projekt, wykonanie i prowadzenie - 

mail:pilas@infocentrum.com 

 Zbigniew Krzemiński - oprogramowanie bazy danych, obsługa Targów - 

mail: zibi@infocentrum.com 

 Anna Gołębiewska, Maria Wojtczak - konsultacje w zakresie 

bibliotekoznawstwa, wprowadzanie danych, 

 Marcin Konopka, Piotr Rutkowski, Mariusz Rosiak - obsługa Targów, 

 Marcin Szubski, Anna Lucińska - wprowadzanie danych, 

 Ks. Grzegorz Michalski - asystent kościelny, proboszcz parafii św. Jana 

Ewangelisty w Łodzi 
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KIWWI realizowany jest pod patronatem katolickiego Stowarzyszenia Wzajemna 

Pomoc w Łodzi, którego oficjalnym asystentem kościelnym jest ks. Grzegorz 

Michalski. Sponsorem serwera WWW dla KIWWI jest firma OPTIMUS Łódź. 

 
 


