uniwersytet

zielonogórski

Nowości
wydawnicze
BIELNIAK N.,
Historia a jednostka
w tw
twórczości Siergieja Siergiejewa-Censkiego,
s.170, oprawa broszurowa,
15 x 21,
Oﬁcyna Wydawnicza UZ,
2007
Pytanie o sens historii i miejsce
w niej jednostki aktualne jest
dzi ale właśnie teraz
nie od dziś,
stawianie go jest bardziej
Skłania ono człowieka
zasadne. Sk
og
praw
do poszukiwania ogólnych
rządzących historią, a w momentach przełomowych nabiera
znaczenia szczególnego, ponieważ znalezienie odpowiedzi
na nie powinno wskazać współczesnemu człowiekowi
właściwy kierunek działania, bez którego jego istnienie może
wydawać się bezsensowne.
Początek XXI wieku wymaga od nas spojrzenia w przeszłość
w celu przewartościowania wydarzeń politycznych i
zjawisk literackich. »O ile wiek XIX odznaczał się wyraźną
stabilnością ustrojową, o tyle wiek XX, jak każdy okres
przejściowy, wydaje się być epoką jaskrawych i gwałtownych
przewrotów, wstrząsów, kontrastów, sprzeczności i
dysonansów«. Niewątpliwie był to wiek rozpadu starych
struktur politycznych, a także czas społecznych niepokojów,
rewolucji i wojen o światowym zasięgu, lecz, co wymaga
uwypuklenia, jednocześnie był to okres bujnego rozkwitu
życia intelektualnego i artystycznego”.
[Ze wstępu]
KON
KONFLIKT
o Dom Katolicki
w Zielonej G
Górze w dniu 30
maja 1960 roku w świetle
dokumentów,
dokument
red. T. Dzwonkowski,
S. Jankowiak,
Leśniak,
F. Le
C. Os
Osękowski,
s. 474 [16], oprawa broszurowa, 17x24 cm, Wydawnictwo Pozna
Poznańskie, 2006
Publikowane źródła nie były
dotychczas znane szerszemu
kręgowi
kr
gowi osób zajmujących
zajmuj cych się
si najnowszą historią Polski, w
tym konﬂiktem o Dom Katolicki w Zielonej Górze w dniu 30
maja 1960 r. Sam konﬂikt został już stosunkowo dokładnie
zbadany i opisany (m.in. C. Osękowski, Konﬂikt o Dom Katolicki w Zielonej Górze w 1960 roku, „Studia Zielonogórskie”
1995 nr 1; B. Biegalski, T. Dzwonkowski, M. Szylko, Wyda-
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rzenia zielonogórskie w 1960 roku, Zielona Góra 1995). Prezentowana publikacja zawiera właściwie wszystkie źródła do
badań nad konﬂiktem o Dom Katolicki w Zielonej Górze znajdujące się w polskich archiwach. Ewentualne kolejne, odnalezione przez innych badaczy, mogą w naszym przekonaniu
jedynie potwierdzić informacje zawarte w dokumentach prezentowanych w niniejszym wydawnictwie.
[Z Noty wydawniczej]

RENOWACJA budynków i modernizacja obszarów zabudowanych, t. 3,
red. T. Biliński,
s. 414,
oprawa broszurowa, 17 x 24 cm,
Oﬁcyna Wydawnicza UZ, 2007
„Rewitalizacja miasta, osiedla – to proces przystosowywania tych obszarów do
współczesnych potrzeb lokalnej społeczności. Podstawowym celem takiej odnowy
jest zapewnienie harmonii i wielostronnego
rozwoju poprzez adaptację starych zasobów do nowych potrzeb, zachowując ich
wartości kulturowe i historyczne. Rewitalizacja powinna więc
być procesem ciągłym i dynamicznym, obejmować zarówno
zasoby budowlane, jak i infrastrukturę techniczną i transportową oraz dotyczyć całych obszarów miasta.
Współcześnie rozumiane pojęcie renowacji budynków i modernizacji obszarów zabudowanych, czyli ogólnie – rewitalizacji obszarów miejskich wymaga kompleksowego i systemowego spojrzenia na miasto i jego funkcje we wszystkich
sferach otoczenia społeczno-gospodarczego. Trzeba wziąć
pod uwagę uwarunkowania sfery przestrzennej, funkcjonalno-ekonomicznej, technicznej i oczywiście społecznej. Tylko
pełne i spójne spojrzenie na wszystkie funkcje miasta może
doprowadzić do właściwego opracowania programu rewitalizacji, a następnie racjonalnej i bezkolizyjnej jego realizacji.
Rewitalizacja obszarów zabudowanych jest dzisiaj absolutną
koniecznością. Powszechne jest pełne przekonanie o słuszności takiego stwierdzenia, mimo to efekty odnowy miast są
znikome i na ogół dotyczą wyłącznie obszarów historycznych
czy też pojedynczych zabytkowych obiektów budowlanych
poprzemysłowych, powojskowych.
W minionych latach podejmowano wiele prób tworzenia podstaw prawnych, ﬁnansowych i organizacyjnych rewitalizacji
obszarów miejskich. Niestety, nie udało się do dzisiaj ustalić
zasad, procedur i metod działania współczesnych procesów
rewitalizacji.
Monograﬁa obejmuje studia teoretyczne, prace badawcze
oraz przykłady realizacji programów rewitalizacyjnych.
W zakresie rewitalizacji obszarów miejskich zawarto rozważania teoretyczne na temat aktualnych problemów rozwoju
miast, rewitalizacji obszarów miejskich, systemowego ujęcia
programów rewitalizacyjnych oraz przedstawiono liczne przykłady kompleksowego programowania i rewitalizacji dużych
obszarów miejskich. I tak przedstawiono renowację starego
miasta w Strzelane, Żaganiu, Kielcach. W zakresie renowacji
i adaptacji budynków przedstawiono indywidualne przykłady
wykonanych lub wykonywanych renowacji obiektów zabyt-
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kowych, budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
oraz obiektów malej architektury. Dużo uwagi poświęcono
adaptacji pomieszczeń, możliwościom adaptacyjnym nieużytkowanych byłych obiektów przemysłowych i sakralnych
na przykład adaptacja elektrowni tramwajowej na Muzeum
Powstania Warszawskiego, rewitalizacja i adaptacja Baszty
Bramy Ostrowskiej w Gubinie czy też adaptacja zespołu pałacowo – parkowo – folwarcznego na ośrodek dydaktyczny.
W monograﬁi dużo uwagi poświęcono problemom technicznym, występującym przy renowacji obiektów budowlanych,
zwłaszcza materiałom zastosowanym w obiektach zabytkowych i materiałom renowacyjnym, stosowanych przy renowacji. Ponadto zostały omówione sposoby napraw budynków, elementów konstrukcyjnych, niekonstrukcyjnych i detali
architektonicznych, a także wzmacniania konstrukcji oraz
organizacji procesów rewitalizacyjnych.
Monograﬁa ma charakter interdyscyplinarny i przedstawia
aktualny stan wiedzy i przegląd osiągnięć realizacyjnych.
Zapewne przyczyni się do zaktywizowania dalszych prac naukowych, opracowywania kolejnych programów rewitalizacji
obszarów miejskich i ich realizacji”.
[Ze wstępu]
ROZW
ROZWÓJ
szkieletu i proporcji ciała człowieka w okresie p
płodowym,
red. A. Malinowski,
s. 134 [6], oprawa broszurowa,
17 x 24 cm, Oﬁcyna Wydawnicza UZ,
2006
„
„Badania
rozwoju struktur kostnych człowiepłodowym należą do probleka w okresie p
mów trudnych. Trudności przysparza pozym
skiwanie materiałów
materia
obserwacyjnych drogą
preparowania czaszki i poszczególnych
poszczeg
kości martwych płodów. Znacznie łatwiej jest
ś
pozyskiwać martwe płody
p
do badań kefalo- i somatometrycznych, które można wykonywać w trakcie sekcji anatomo-patologicznych.
[...] Autor udostępnia opracowanie dotyczące wzrastania
czaszki i jej niektórych kości w okresie płodowym i rozwoju
kości długich szkieletu, prezentując te indywidualne dane,
które zebrał osobiście, preparując głowy płodów pochodzących z Poznania oraz pomiary kości długich wypreparowane
przez B. Młodziejowskiego i A. Malinowskiego, a pochodzące
z Warszawy i Poznania”.
[Ze wstępu]
SZAGUN D.,
Ukształtowanie leksykalno-stylistyczne
poezji religijnej Kornela Ujejskiego,
s.262, oprawa broszurowa,
15 x 21 cm, Oﬁcyna Wydawnicza UZ,
2006
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„Power
dla Einsteina”
Dobrowolna deklaracja wpłaty na Fundusz
Stypendialny
W drodze powszechnej zbiórki wśród pracowników UZ już piąty rok fundowane są skromne stypendia dla uzdolnionych studentów, pozostających
w szczególnie trudnych warunkach materialnych. 24
kwietnia br. odbyła się uroczystość wręczenia kolejnych czterech stypendiów w wysokości 250 zł
miesięcznie. Stypendia w tym semestrze otrzymali studenci z Wydziałów: Ekonomii i Zarządzania, Inżynierii
Lądowej i Środowiska, Mechanicznego oraz Nauk
Pedagogicznych i Społecznych. Zgodnie z postanowieniem Kapituły Funduszu Stypendialnego „Power
dla Einsteina” pod honorowym przewodnictwem prof.
Mariana Eckerta, nie podajemy nazwisk laureatów do
publicznej wiadomości.
Składka, do której zachęcamy, jest dobrowolna, jednorazowa lub comiesięczna. Zadeklarować można nawet najmniejszą kwotę.
W tym roku oferujemy trzy sposoby dokonania wpłaty.
Osobom, które nie zetknęły się w swoich instytutach
czy wydziałach z listami, na których można deklarować
dobrowolne wpłaty, umożliwiamy pobranie formularza deklaracji ze strony internetowej: http://infoserwis.
uz.zgora.pl/doc.php?w=478
Alternatywnymi formami dokonania wpłat są:

 złożenie deklaracji na liście, która powinna

znajdować się w sekretariacie instytutu bądź dziekanatu.

 bezpośrednia wpłata na konto akcji: Kredyt Bank

S.A. oddział w Zielonej Górze 8215001810121810
0351880000
Wpłaty kwestura odpisywać będzie od wynagrodzeń
na specjalne subkonto.
Powszechny udział pracowników nauki, administracji
i obsługi w zbiórce będzie wyrazem naszego poczucia
wspólnoty uniwersyteckiej i solidarności ze studentami.
Stworzy szansę młodym ludziom, którym stypendium
ułatwi dalszą naukę.
MJ

„Celem niniejszej pracy jest określenie zjawisk wyznaczających styl językowy oryginalnych poezji religijnych Kornela Ujejskiego. Oryginalność pojmowana jest tu jako
przeciwny biegun pojęcia translacji, będą
to zatem utwory zakorzenione w stylistyce
biblijnej czy szerszej religijnej, ale organizowane w sposób
twórczy, wyrażające treści i zawierające elementy językowo-stylistyczne oraz kompozycyjne o charakterze autorskim i
w dużej mierze dotyczące problematyki patriotycznej. W
zakres tych poezji włączamy również parafrazy biblijne jako
szczególny typ przekładu rozszerzonego czy przetworzonego twórczo, a więc mającego inną wymowę i kształt poetycki
niż oryginał.[...]”.
[Ze wstępu]
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