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Jako redaktor naczelny czasopisma Seminare pragnę poinformować autorów 
i czytelników naszego periodyku, iż odtąd jest on organem wydawniczym Towa
rzystwa Naukowego Franciszka Salezego (TNFS). Stało się to z woli naszych 
Inspektorów i Redakcji ‘Seminare’, która w rzeczywistości była inicjatorką po
wstania TNFS. Należy w tym miejscu podkreślić, że została zachowana autono
mia czasopisma, bowiem za merytoryczny kształt periodyku odpowiada redaktor 
naczelny wraz z redakcją.

Ważnymi argumentami za takim rozwiązaniem są cel i forma działania To
warzystwa, które są zbieżne z założeniami wydawania Seminare. Paragraf 6 statu
tu TNFS stanowi: „Celem Towarzystwa jest prowadzenie, popieranie i populary
zacja badań naukowych, szczególnie na polu nauk humanistycznych, a także 
wspieranie działań społecznych, gospodarczych i kulturalnych opartych na wie
dzy oraz integracja środowiska naukowego skupionego wokół Towarzystwa Sale
zjańskiego”. Co do form działania statut (§7) TNFS przewiduje między innymi:

1. organizowanie konferencji naukowych, wykładów publicznych, wystaw 
oraz zjazdów;

2. prowadzenie badań i popularyzowanie wyników badań naukowych przez 
ogłaszanie ich drukiem i inne sposoby rozpowszechniania;

3. współpracę ze stowarzyszeniami i placówkami naukowymi, społeczno- 
kulturalnymi oraz uczestnictwo w społecznym ruchu naukowym i kulturalnym,
także zagranicznym;

4. wydawanie własnych czasopism naukowych, prac naukowych, popularno
naukowych i informacyjnych itd.

Połączenie nastąpiło w chwili, gdy wydajemy 25 tom Seminare. Zatem Jubi
leusz świętujemy w szerszym gronie, bo w TNFS. Wyrażam przekonanie i na
dzieję, że fakt, iż nasze czasopismo stając się organem wydawniczym TNFS nie 
tylko pozwoli nam uroczyściej świętować Jubileusz 25. tomu periodyku, ale za
owocuje znakomitą współpracą redakcji z szerokim gronem uczonych, wyższym 
poziomem artykułów i prestiżem czasopisma. Wszystkim autorom, którzy współ-
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tworzyli wydane tomy czasopisma, z okazji Jubileuszu składam podziękowanie 
i wyrazy uznania.
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