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pedagogicznych Obrony
i społecznych doktorskie
FOT.: POLA KULECZKA

16 maja 2006 roku na
Wydziale Nauk Pedagogicznych
i
Społecznych
Uniwersytetu Zielonogórskiego
odbyła się publiczna obrona
rozprawy doktorskiej pt. Polskie
i niemieckie koncepcje edukacji SYLWIA SŁOWIŃSKA
kulturalnej dwudziestego wieku
autorstwa mgr Sylwii Słowińskiej. Promotorem był prof.
Józef Kargul (Uniwersytet Zielonogórski). Recenzentami natomiast dysertacji byli: prof. Katarzyna Olbrycht (Uniwersytet
Śląski) i prof. Henryk Depta (Uniwersytet Warszawski).
13 czerwca br. na Wydziale Nauk Pedagogicznych i
Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej nt. Doskonalenie
zawodowe nauczycieli w Polsce w latach 1944-1989
napisanej przez mgr Edytę Kahl. Promotorem pracy był
prof. Ryszard Stankiewicz (Uniwersytet Zielonogórski).
Dysertację zrecenzowali: prof. Teresa Hejnicka-Bezwińska
(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), prof.
Danuta Koźmian (Uniwersytet Szczeciński).
Gratulujemy obydwu Paniom.
Justyna Zbączyniak

Konferencja: „Przestrzeń społeczna:
ujęcia teoretyczne, kwestie metodologiczne,
badania empiryczne”
W dniach 30-31 maja 2006 roku w Zielonej Górze
odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt.
„Przestrzeń społeczna: ujęcia teoretyczne, kwestie me-

pion
prorektora
ds. nauki Biblioteka Uniwersytecka
i współpracy Polsko-niemiecka
z zagranicą współpraca bibliotek
12 czerwca odbyło się w Bibliotece Uniwersyteckiej kolejne spotkanie partnerów Projektu Niemiecko-Polskiej
Biblioteki Naukowo-Badawczej Brandenburskiego
Uniwersytetu Technicznego (BTU) w Cottbus i Uniwersytetu
Zielonogórskiego (www.tu-cottbus.de/dpsfb)
Ze strony niemieckiej w spotkaniu uczestniczyły Panie: Magdalene Frewer-Sauvigny – dyrektorka
Biblioteki BTU, Susett Tanneberger – kierowniczka
Działu Udostępniania Zbiorów i jednocześnie kierowniczka projektu oraz Barbara Chopcian-Heipt – pracownik projektu. Ze strony polskiej w spotkaniu wzięli
udział: dyrektorki Biblioteki Uniwersyteckiej, pracownicy projektu oraz bibliotekarze prezentujący swoje działy i zbiory.
Spotkanie miało charakter roboczy, dotyczyło wymiany
informacji na temat projektu oraz planów dalszej współpracy. Podczas spotkania goście zwiedzili Uniwersytet
Zielonogórski, zapoznając się z jego specyﬁką, a także
obejrzeli bibliotekę i jej najcenniejsze zbiory.
Wizyta w Zielonej Górze była drugim wspólnym spotkaniem stron. Pierwsze odbyło się w Cottbus, w listopadzie
2005 r., w Centrum Informacji, Komunikacji i Mediów (IKMZ),
którego częścią jest Biblioteka Uniwersytecka BTU.

zielonogórski

todologiczne, badania empiryczne”. Organizatorami
konferencji byli: Zakład Socjologii Zbiorowości
Terytorialnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu
Zielonogórskiego, Lubuskie Towarzystwo Naukowe
oraz Oddział Zielonogórski Polskiego Towarzystwa
Socjologicznego.
W konferencji wzięło udział 35 osób. Obecnością
swoją zaszczycili nas m.in. prof. Frank Eckardt
(Universität Weimar), prof. Ewa Malinowska
(Uniwersytet Łódzki), prof. J. Krzysztof Lenartowicz
(Politechnika Krakowska), prof. Anna Karwińska
(Akademia Ekonomiczna w Krakowie). Uczestnikami
konferencji byli przede wszystkim liczni przedstawiciele socjologii, ale reprezentowane były również środowiska geografów społecznych, architektów, antropologów i psychologów społecznych, ﬁlozofów oraz
ekonomistów.
Referaty wygłaszano w ramach następujących sesji:
• Teoretyczne ujęcia przestrzeni społecznej;
• Regionalna przestrzeń społeczna;
• Przestrzeń społeczna miasta;
• Przestrzeń sąsiedzka;
• Rewitalizacja przestrzeni społecznej;
• Wirtualna przestrzeń społeczna;
• Lokalna przestrzeń społeczna;
• Branżowe przestrzenie społeczne.
Owocem konferencji będzie publikacja o charakterze monograﬁcznym, zredagowana przez kierownika
merytorycznego konferencji – prof. Zbigniewa Rykla
(Uniwersytet Zielonogórski).
Za duży sukces organizatorzy poczytują fakt,
iż uczestnicy konferencji – zarówno referenci, jak
i słuchacze aktywnie uczestniczyli w dyskusji, która towarzyszyła wszystkim sesjom, co znacznie wzbogaciło
obrady.
Magdalena Pokrzyńska
Izabela Kaźmierczak-Kałużna

IKMZ to zintegrowany system informacji BTU, który
obejmuje:
• Bibliotekę Uniwersytecką, stanowiącą jednocześnie Centrum Informacji,
• Centrum Multimedialne BTU,
• Centrum Komputerowe BTU (centralny punkt złożonej struktury zabezpieczającej usługi informacyjne i komunikacyjne),
• Administrację odpowiedzialną za przetwarzanie
danych.
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