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KUL 2003, ss. 294.
Polska bibliografia prawa kanonicznego za lata 1980-2000 ukazaøa sieÎ jako numer specjalny czasopisma ¹Prawo ± Administracja ±
KosÂcioÂøº. Przede wszystkim nalezÇy podkresÂlicÂ, izÇ jest to jedyna bibliografia polskiej kanonistyki za ten okres. 3607 pozycji ujeÎtych
zostaøo wedøug systematyki kodeksowej, uzupeønionej o zagadnienia
ogoÂlne, historieÎ prawa kanonicznego, teologieÎ prawa kanonicznego
i filozofieÎ prawa, kosÂcielne prawo publiczne, kosÂcielne prawo administracyjne, prawo kanonizacyjne, prawo katolickich KosÂcioøoÂw
Wschodnich oraz naukeÎ prawa kanonicznego. UwzgleÎdniono w niej
bibliografie i zestawienia, sympozja, kongresy, kolokwia, seminaria
itp. Ze wzgleÎdu na zmianeÎ kodyfikacji, jaka miaøa miejsce w 1983 r.,
praca podzielona zostaøa na dwie czeÎsÂci: jedna obejmuje lata 1980-1982 (341 pozycji), druga ± lata 1983-2000 (1366 pozycji). Do obu
czeÎsÂci doøaÎczony zostaø indeks autoroÂw z numerami porzaÎdkowymi
pozycji danego autora.
Autorzy z goÂry przepraszajaÎ za ewentualne niezamierzone pominieÎcia jakichsÂ pozycji, jak tezÇ za bøeÎdne ich zakwalifikowanie do poszczegoÂlnych dziaøoÂw. Takie waÎtpliwosÂci co do wøasÂciwego zakwalifikowania poszczegoÂlnych tytuøoÂw jawiaÎ sieÎ nawet po pobiezÇnym
zapoznaniu sieÎ z recenzowanaÎ publikacjaÎ. Dotyczy to przede wszystkim samodzielnych dzieø wydawniczych, jak i artykuøoÂw umieszczonych w dziale ¹KosÂcielne prawo publiczneº. Pewna ich czeÎsÂcÂ mogøaby sieÎ roÂwnie dobrze znalezÂcÂ w dziale ¹MaøzÇenÂstwoº (dotyczy to
gøoÂwnie pozycji dotyczaÎcych zawarcia tzw. maøzÇenÂstwa konkordato-
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wego) lub tezÇ w innych dziaøach. Autorzy przyjeÎli zasadeÎ, izÇ jesÂli tresÂcÂ
danej pracy wykracza poza zakres zainteresowania KPK i oparta jest
na regulacjach konkordatowych, to winna znalezÂcÂ sieÎ w dziale ¹KosÂcielne prawo publiczneº. Z zasadaÎ taÎ mozÇna polemizowacÂ, aczkolwiek mozÇna tezÇ zgodzicÂ sieÎ, izÇ jest ona do przyjeÎcia.
Praca ± wedøug autoroÂw ± adresowana jest przede wszystkim do
studentoÂw prawa i prawa kanonicznego oraz do pracownikoÂw naukowych wydziaøoÂw prawa i wykøadowcoÂw wyzÇszych seminarioÂw duchownych. NiewaÎtpliwie beÎdzie ona przydatna takzÇe dla pracownikoÂw saÎdoÂw kosÂcielnych przy rozpatrywaniu spraw o niewazÇnosÂcÂ maøzÇenÂstwa, gdyzÇ w bibliografii zamieszczono ponad 550 prac dotyczaÎcych bezposÂrednio lub posÂrednio kosÂcielnego prawa maøzÇenÂskiego.
Polska bibliografia prawa kanonicznego mozÇe bycÂ takzÇe pomocna dla zajmujaÎcych sieÎ prawem wyznaniowym. Nie tylko dlatego, izÇ
uprawianie tej nauki zmusza niejednokrotnie do uwzgleÎdnienia przepisoÂw prawa wewneÎtrznego poszczegoÂlnych KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych (a przede wszystkim prawa kanonicznego), ale takzÇe
dlatego, izÇ caøy szereg publikacji uwzgleÎdnionych w Polskiej bibliografii prawa kanonicznego ma charakter interdyscyplinarny czy tezÇ
poroÂwnawczy. Dotyczy to gøoÂwnie tzw. res mixtae, czyli spraw, ktoÂre
z natury rzeczy interesowacÂ beÎdaÎ panÂstwo i KosÂcioÂø, a wieÎc prawnikoÂw sÂwieckich i kanonistoÂw jednoczesÂnie.
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