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Nowe
władze LTN
Wiesław Hładkiewicz
Obrady Walnego Zgromadzenie LTN w dniu 31 maja br.
w sali witrażowej Muzeum Ziemi Lubuskiej przebiegały
standardowo i w miarę spokojnie. W pierwszym terminie,
jak to niekiedy zwykle bywa, zabrakło quorum.
Zagaił spotkanie prof. Józef Korbicz, ustępujący prezes.
Krótko przedstawił sprawozdanie Zarządu LTN z działalności towarzystwa w kadencji 2008-2011.
Działalność statutową LTN koordynował w tym okresie
czasu Zarząd w składzie: prezes prof. Józef Korbicz, z-ca
prezesa prof. Bogdan Idzikowski, prof. Ewa Narkiewicz-Niedbalec – członek, dr hab. Zbigniew Bujkiewicz – członek, prof. Andrzej Obuchowicz – sekretarz.
I w zasadzie nowy wybrany Zarząd LTN na kadencję 20122015 nie uległ zmianie. Za wyjątkiem dr. hab. Zbigniewa
Bujkiewicza, którego zastąpiła prof. Maria Zielińska.
Obszerne i wnikliwe sprawozdanie z działalności komisji
rewizyjnej towarzystwa przedstawiła prof. Bogumiła Burda, która została wybrana ponownie na to stanowisko.
Obrady Walnego Zgromadzenia LTN prowadził dr Andrzej
Toczewski, wieloletni sekretarz LTN w minionych latach.
Uczynił to sprawnie i ze swadą sobie właściwą. Co więcej,
wystąpił na tzw. „luzie”, bowiem wrócił z badań terenowych naszych archeologów. Ten jego szaliczek był znamienny!
Towarzystwo w latach PRL-owskiej świetności było zdominowane przez środowisko historyków. Bowiem to oni
w znaczącym stopniu tworzyli zręby lubuskiego środowiska naukowego w latach 60-tych (prof. Marian Eckert,
prof. Hieronim Szczegóła, prof. Kazimierz Bartkiewicz,
prof. Edward Hajduk, prof. Maria Jakowicka, prof. Wojciech Pasterniak, dr Andrzej Toczewski, dr Jan Muszyński,
dr Andrzej Czarkowski i wielu innych).
Obecnie towarzystwo radykalnie zmieniło profil swojej
merytorycznej i organizacyjnej działalności.
Historycy w zasadzie poszli w rozsypkę. Za wyjątkiem
prof. Burdy, prof. Dolańskiego i piszącego te słowa, również z profesji politologa.
Wówczas obowiązywała formuła etatowego zatrudniania
10-12 pracowników w towarzystwie i była to pewnego rodzaju jednostka budżetowa. Natomiast po przemianach w
roku 1989 LTN działa w oparciu o reguły obowiązujące w
stowarzyszeniach. Członkowie jego pracują społecznie, co
wyraźnie podkreślił nowo wybrany prezes. Stwierdził, że
Rektor UZ prof. Cz. Osękowski wspiera jego działalność
udzielając do pracy pomieszczeń w postaci biura i archiwum.
Co dalej? Nadeszły nowe realia. LTN przystosowuje się
coraz bardziej do nowych, rynkowych wręcz, zasad działalności. Ale znaczące są jego dotychczasowe dokonania!
Zabrałem głos, ale nic nie wskórałem. Poza tym, że miałem nieco ponad 20 lat, kiedy z prof. Leszkiem Gołdyką
wspieraliśmy działalność LTN, ja jako historyk, on jako
socjolog.
PS. Nowym (starym) władzom LTN życzę udanej jak dotąd działalności, nie tylko dla siebie, ale ku pożytkowi
lubuskiego środowiska naukowego.
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ROADSHOW
PLATONA na
Uniwersytecie Zielonogórskim
„Przyjdź – Poznaj – Korzystaj!” –
to hasło promocyjne Platformy Obsługi Nauki
PLATON.

Anna Urbańska
29 maja 2012 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyło
się specjalne ROADSHOW PLATONA.
Ta nietypowa forma promocji projektu miała na celu
szczegółową prezentacje nowoczesnych usług teleinformatycznych dostępnych dla środowiska akademickiego
w ramach projektu PLATON. Prezentacja została zaprezentowana w nietypowej, humorystycznej formie.
Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z krótkimi filmami obrazującymi „na wesoło” możliwości wykorzystania w praktyce usług oferowanych w ramach
PLATONA.
Projekt PLATON to inicjatywa polskiego środowiska
naukowego, skupionego wokół Konsorcjum Polskiego Internetu Optycznego PIONIER. Centrum Komputerowe UZ,
które zarządza Zielonogórską Miejską Siecią Komputerową
ZielMAN bierze udział w projekcie PLATON, który realizowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka. Założeniem Platformy Obsługi Nauki
jest stworzenie i uruchomienie 5 nowoczesnych usług teleinformatycznych. O nich była mowa podczas tego specjalnego ROADSHOW. Są to:
wideokonferencje,
eduroam
naukowa interaktywna telewizja HD
usługi kampusowe
usługi powszechnej archiwizacji
Ważnym punktem spotkania była także możliwość zwiedzenia wozu transmisyjnego oraz Sali wideokonferencyjnej i studia telewizyjnego, jakimi dysponuje Uniwersytet
Zielonogórski.
Organizatorem spotkania było Centrum Komputerowe
Uniwersytetu Zielonogórskiego we współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.
Podobne ROADSHOW odbyły się do tej pory w dziesięciu
ośrodkach akademickich w całej Polsce.
Szczegółowe informacje na temat przedsięwzięcia dostępne są na stronie:

