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Praca naukowa Wydziału Prawa Kanonicznego w  latach 1954—1964, 
Warszawa 1965 Akademia Teologii Katolickiej 8° ss. 162, 1 nlb, 
(cena 17 zł.).

Jest to  sprawozdanie z działalności naukowej Wydziału Praw a Kanon. 
ATK w Warszawie, które opracował o. Joachim Roman Bar. Rozdział I 
podaje ogólne informacje o Wydziale i studentach, r. I I  przedstawia 
wykaz wydawnictw Wydziału, r. III ujął bibliografię prac poszczegól
nych pracowników nauki Wydziału. Informacje powyższe będą cenne 
jako źródło dla historii polskiej kanonistyki, ale obecnie największe 
znaczenie posiada obszerny rozdz. IV (s. 32—162) zawierający streszcze
nia niedrukowanych rozpraw doktorskich i magisterskich. Trzeba bo
wiem zwrócić uwagę, że w ciągu 10 lat uzyskało 36 studentów dyplom 
magisterski a 12 dyplom doktorski z zakresu prawa kanonicznego. Do 
1964 r. ogłoszono drukiem tylko 3 rozprawy doktorskie, inne dopiero 
teraz zostały udostępnione szerszemu ogółowi w streszczeniach.

Niestety nie mamy w omawianym dziele streszczenia wszystkich roz
praw magisterskich i doktorskich, ale tylko 28 (na 45 niedrukowanych), 
gdyż autorzy ich nie nadesłali. Redaktor dzieła streścił 12 rozpraw, ale 
nie był w stanie uzupełnić wszystkich braków podał więc tylko tytuły 
i ilość stron rozpraw niestreszczonych.

Wydział Prawa Kanonicznego ATK zasługuje na uznanie, że postarał 
się udostępnić wyniki swej pracy naukowej szerszemu ogółowi kano- 
nistów we właściwej formie i w pięknej szacie graficznej.
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