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Słowo wstępne
Pierwsze półrocze 2008 roku, pośród wielu wydarzeń duszpasterskich,
zapisuje się w annałach Diecezji Legnickiej, szczególnie dwoma rocznicami.
Minęło bowiem 15 lat od utworzenia Wyższego Seminarium Duchownego
Diecezji Legnickiej. Pamiętnego dnia 25 marca 1993 roku, w pierwszą rocznicę powstania Diecezji Legnickiej, biskup legnicki Tadeusz Rybak erygował
seminarium, którego celem jest przygotowywanie kandydatów do kapłaństwa przez formację ludzką, duchową, intelektualną i pastoralną.
Wraz z Wyższym Seminarium Duchownym powstała również biblioteka,
która w pierwszych latach funkcjonowania uczelni mieściła się w pomieszczeniach przejściowo tylko na nią przeznaczonych. Dnia 2 czerwca 1998
roku, a więc w rocznicę historycznego nawiedzenia ziemi legnickiej przez
papieża Jana Pawła II, biskup legnicki Tadeusz Rybak otworzył i poświęcił
nowe biblioteczne pomieszczenia w odrestaurowanym budynku, nadając jej
imię Jana Pawła II. Wydarzenie to zostało m.in. upamiętnione na specjalnej
tablicy, która znajduje się w holu biblioteki. 10-lecie tego wspomnienia jest
szczególnie ważne dla naszego teologicznego środowiska, ponieważ to właśnie w Bibliotece im. Jana Pawła II jest redagowane czasopismo Perspectiva.
Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne.
Jest jeszcze jeden szczególny fakt, o którym należy w tym redakcyjnym
słowie wspomnieć. Otóż decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłoszony został Komunikat nr 9, z dnia 29 lutego 2008 r., w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism z liczbą punktów za umieszczoną w
nich publikację naukową. Komunikat ten obwieszcza, że również nasza Perspectiva została zaliczona do czasopism punktowanych (4 punkty).
Jest to zatem wyjątkowa okazja, aby wszystkim, angażującym się w
powstawanie kolejnych numerów naszych naukowych studiów, szczególnie
podziękować, co też tym słowem czynimy. Cieszymy się, że legnickie środowisko naukowe, skupione wokół Wyższego Seminarium Duchownego zostało tak szybko i tak wysoko docenione. W fakcie tym widzimy dodatkowy
motyw, aby pracować jeszcze sumienniej.
Ks. Bogusław Drożdż
Redaktor
Legnica, dnia 29 czerwca 2008 roku, w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła
– głównych Patronów Diecezji Legnickiej.

