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Co słychać w radiu „Index”?
ZAPRASZAMY DO SALONU NAUKOWEGO

 Najpiękniejszym, czego możemy doświadczyć,  jest tajemnica.
Jest ona źródłem wszelkiej prawdziwej sztuki i nauki

 Albert Einstein

Pomysłodawcą cyklu audycji pn. SALON
NAUKOWY INDEXU jest redaktor naczelny
Radia INDEX - Grzegorz Chwalibóg. Dbając
o tzw. słuchalność radia, nie zapomina o tym,
co najważniejsze, że INDEX jest radiem
przede wszystkim akademickim, w którym
powinno być miejsce na prezentację nauko-

wego dorobku pracowników Uniwersytetu
Zielonogórskiego oraz promocję uczelni
w najbliższym środowisku.

Pierwsze wydanie „Salonu” pojawiło się
na antenie 15. grudnia 2000 roku. Naszym
gościem był prof. Michał Kisielewicz, wów-
czas rektor Politechniki Zielonogórskiej,
dzięki któremu słuchacze odbyli fascynującą
wędrówkę ścieżkami matematyki.

Wywiady są próbą prezentacji rozległej
wiedzy naukowej, pracowicie zgłębianej
i gromadzonej przez naukowców naszego
Uniwersytetu. Różna jest tematyka rozmów,
tak jak różnorodne bywają dziedziny nauk
ścisłych i humanistycznych. Ten podział
zresztą nie zawsze okazuje się ostry i konse-

kwentny, szczególnie w sytuacjach, gdy te
dziedziny wiedzy, coraz bardziej wyspecjali-
zowane, nabierają jednocześnie charakteru
interdyscyplinarnego.

„Salon” to także swoista kronika życia
naukowego uczelni. Możemy bowiem
„z pierwszej ręki” zapoznać się z tym, co

w nauce nowe, ciekawe, intrygujące, zasłu-
gujące na szczególną uwagę. Jest więc okazja
usłyszeć o aktualnych wydarzeniach nauko-
wych, takich jak sympozja, konferencje
naukowe, seminaria, odbywające się na Uni-
wersytecie Zielonogórskim.

Audycja kierowana jest do szerokich krę-
gów słuchaczy, którzy chcieliby lepiej poznać
otaczający świat, człowieka i samych siebie.
Zaproszeni goście - naukowcy naszego Uni-
wersytetu prezentują unikalną nieraz twór-
czość naukową, odkrywają przed słuchaczami
tajemnice zagadnień, którymi się zajmują,
w rezultacie czego mają oni okazję skon-
frontować swoją wiedzę potoczną z odkry-
ciami nauki. Nasi rozmówcy stają czasem

przed trudnym zadaniem przełożenia specja-
listycznego, hermetycznego języka nauki na
język potoczny, aby wszystko o czym mówią
było zrozumiałe, przede wszystkim dla tych,
którzy są laikami w danej dziedzinie. Zdarza
się - i to są najpiękniejsze chwile - gdy nasi
goście nabierają innego niejako „świeższego”
spojrzenia na swoją dziedzinę, penetrowaną
od lat. Postrzegając znane sobie zagadnienia
z innej perspektywy - dokonują jakby na
nowo ich odkrycia, co inspiruje niewątpliwie
do dalszych przemyśleń.

Wizyty naszych interlokutorów sprawia-
ją, że w „Salonie” panuje prawdziwie twórcza
atmosfera intelektualna. Staramy się bowiem,
by prowadzony na żywo dialog skłaniał
wszystkich - obecnych w studio, jak i na-
szych słuchaczy - do refleksji, do stawiania
wciąż nowych pytań i do szukania odpowie-
dzi na nie. Jak twierdzi znany polski psycho-
log Zbigniew Pietrasiński: bycie mądrym
oznacza wiedzieć i wątpić, nabywać nową
wiedzę i zdawać sobie sprawę z jej ograni-
czeń oraz z tego, jak wiele jest jeszcze do
odkrycia. Pragniemy, by to credo zawsze
towarzyszyło naszym naukowym spotkaniom
na radiowej antenie.

Audycja wydaje się być szczególnie
przydatna kandydatom na studia, którzy
wciąż jeszcze zastanawiają się nad wyborem
kierunku swoich studiów i szukają ku temu
inspiracji, lub chcą się upewnić, czy pod
nazwą wymarzonej przez siebie specjalności
kryje się rzeczywiście to, czego najbardziej
pragną. Słuchaczom już studiującym, być
może, pomożemy zaspokoić ich liczne po-
trzeby poznawcze. Ponadto będą mieli nie-
powtarzalną okazję, by posłuchać swoich
wykładowców i poznać ich od innej strony,
niż bywa to podczas zajęć. Natomiast dla
pracowników - to sposobność, aby dowie-
dzieć się czym zajmują się koledzy - na-
ukowcy reprezentujący inne wydziały, insty-
tuty, specjalności, których znają z widzenia,
bądź... z informacji zamieszczanych w uni-
wersyteckim miesięczniku.

„Salon Naukowy INDEXU” ukazuje się
na antenie Radia INDEX co drugi czwartek
o godzinie 19.05. Zapraszam serdecznie.

Joanna Kapica-Curzytek


