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_ ___ „Dyskursy Młodych Andragogów”, t. 16, 
red. Małgorzata Olejarz, Emilia Paprzycka, 
Sylwia Słowińska, B5, oprawa miękka, s. 402, 
Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2015, 
ISBN 978-83-7842-189-4, ISSN 2084-2740

„Dyskursy Młodych Andragogów” są cza-
sopismem naukowym Wydziału Pedagogiki, 
Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, znajdującym się w wyka-
zie czasopism punktowanych MNiSW. Rocznik 
zawiera artykuły badaczy z różnych środo-
wisk naukowych, polskich i zagranicznych, 
prowadzących studia i badania nad szeroko 
rozumianą aktywnością edukacyjną oraz róż-
nymi kontekstami uczenia się i rozwoju ludzi 

dorosłych. Wielowątkowy dyskurs prowadzony jest na łamach cza-
sopisma w ramach węższych tematycznie, lecz związanych ze sobą 
i przenikających się obszarów. Czasopismo ma w dużej mierze cha-
rakter interdyscyplinarny i skierowane jest w pierwszej kolejności do 
młodych autorów – doktorów i magistrów, w tym również tych, którzy 
dopiero rozpoczynają swoją drogę naukową. Samodzielni pracownicy 

__ anna urbańska
Redaktor naczelna telewizji

Prosimy o więcej subskrypcji:
https://www.youtube.com/user/UZETvideo

_Festiwal Nauki 2015  - 
przeżyjmy to jeszcze 
raz!
Nauka, sport, zabawa - tak 
można w wielkim skrócie 
podsumować tegorocz-
ny Festiwal Nauki. Tę 
naukową imprezę, mającą 
na celu promocję nauki i pokazanie uczelni od środka 
Uniwersytet Zielonogórski zorganizował już opo raz 12.

http://tv.uz.zgora.pl/index.php?festiwal-
-nauki-2015

_„Zielona energia” - podsu-
mowanie projektu 
Przedstawiciele Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego oraz 
goście z Brandenburgische 
Technische Universität 
(BTU) z Cottbus spotkali 
się w Parku Naukowo-
-Technologicznym w Nowym Kisielinie w celu podumowa-
nia wspólnego projektu „Zielona Energia”.

http://www.tv.uz.zgora.pl/index.php?zielo-
na-energia-podsumowanie-projektu

_Prezes NBP gościem UZ
Prezes Narodowego Banku 
Polskiego, prof. Marek Bel-
ka, był gościem Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego.

http://www.tv.uz.
z g o r a . p l / i n d e x .
php?prezes-nbp-go-
sciem-uz

_Nowoczesne laboratorium multimedialne
Na Uniwersytecie Zielono-
górskim postało nowocze-
sne Laboratorium Syste-
mów Multimedialnych. 
Dzięki niemu Studenci 
Elektrotechniki, Infor-
matyki i Telekomunikacji 
będą mieli niebywałą 
okazję pracy na najnowocześniejszych urządzeniach fir-
my ADB - światowego giganta w branży zaawansowanych 
technologii telekomunikacyjnych.

http://www.tv.uz.zgora.pl/index.php?nowo-
czesne-laboratorium-multimedialne

Filmy o kolejnych nowych kierunkach studiów na naszym 
Uniwersytecie, zrealizowane przez Telewizję UZ, zamieści-
my w kolejnym Miesięczniku Społeczności Akademickiej Uni-
wersytet Zielonogórski.

telewizJa uz

TELEWIZJa UZ   |   NOWOŚcI  WYdaWNIcZE

nowości wydawnicze
nauki pojawiają się w czasopiśmie najczęściej w roli współautorów 
tekstów naukowych pisanych wspólnie z młodymi badaczami. 
W skład międzynarodowej Rady Naukowej „DMA”, obok uznanych 
polskich naukowców, wchodzą również badacze z kilku krajów 
– z Niemiec, Szwecji, Austrii i Estonii (z Uniwersytetu Humbold-
ta w Berlinie, Uniwersytetu Leibniza w Hanowerze, Uniwersytetu 
w Magdeburgu, Uniwersytetu w Grazu, Uniwersytetu w Sztokholmie, 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Tallinie). Na liście stałych Recenzen-
tów zewnętrznych czasopisma znajduje się obecnie ponad 30. samo-
dzielnych pracowników nauki z najważniejszych ośrodków akademic-
kich w kraju. „Dyskursy Młodych Andragogów” indeksowane są w ba-
zie Index Copernicus (IC Journals Master List www.indexcopernicus.
com) oraz w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social 
Sciences and Humanities www.cejsh.icm.edu.pl), gdzie od tomu 15. 
czasopismo dostępne jest też pełnotekstowo. 
Pierwotną wersją rocznika jest wersja papierowa. Elektroniczna wersja 
„DMA” dostępna jest na stronie www.dma.wpsnz.uz.zgora.pl (w Indek-
sie numerów). Na stronie internetowej czasopisma dostępne są także 
wszelkie informacje dotyczące jego koncepcji, historii, tematyki oraz 
zasad przyjmowania tekstów do publikacji i procedur recenzowania. 
W 16. tomie „Dyskursów Młodych Andragogów” pod redakcją naukową 
M. Olejarz, E. Paprzyckiej i S. Słowińskiej zamieszczonych jest 26 ar-
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tykułów uporządkowanych w pięciu dyskursach tematycznych: andra-
gogicznym, poradoznawczym, edukacji medialnej, animacji kultury 
i genderowym, oraz dwa sprawozdania. W sumie w 16. tomie „DMA” 
opublikowało swoje teksty 32. autorów z kilkunastu ośrodków akade-
mickich w kraju, w tym z: Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Pe-
dagogicznego w Krakowie, UMCS w Lublinie, Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu 
Śląskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 
we Wrocławiu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 
Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Poznaniu, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krako-
wie, Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, jak też dwóch autorów 
z Federation University (Faculty of Education & Arts) w Australii. 

www.dma.wpsnz.uz.zgora.pl
[Redaktorki]

_ ___ Doświadczenia zawodowe 
w narracjach pamiętnikarskich 
nauczycielek wczesnej edukacji, t. 1, red. 
Anetta Soroka-Fedorczuk, Zielona Góra 
2015, B5, oprawa twarda, s. 272, oficyna 
Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2015, ISBN 
978-83-7842-182-5

Dzięki narracjom biograficznym nauczycieli, 
którzy [...] przystąpili [do projektu], docie-
ramy do subiektywnej prawdy o ich zawodo-
wych doświadczeniach. Dobrze się stało, że 
jakościowymi badaniami objęto nauczycieli 
w jakiejś mierze już spełnionych, często fi-
nalizujących już swoją karierę, a pełniących 
swoją funkcję na najważniejszym etapie 

kształcenia i wychowania dzieci. Afirmacja pedagogii w ich praktyce 
edukacyjnej stanowi przecież podstawę dla wartości uczenia się dzieci 
przez całe życie, a nie tylko ma prowadzić do uzyskania przez nie wła-
ściwego poziomu alfabetyzacji (wiedzy, umiejętności i postaw).

[Z recenzji wydawniczej Bogusława Śliwerskiego]

Praca stanowi cenne źródło poznania pracy zawodowej nauczycielek 
przedszkoli, daje wyjątkową możliwość bezpośredniego w nią wglądu. 
Prezentowane w niej pamiętniki nauczycieli zawierają cenny z pe-
deutologicznego punktu widzenia opis doświadczeń zawodowych, jak 
i również dotyczących życia osobistego dziewięciu nauczycielek dy-
plomowanych pracujących w przedszkolu. [...] Opublikowanie zbioru 
pamiętników, w których autorzy opisują osobiste doświadczenia zawo-
dowe umożliwi nie tylko lepsze ich poznanie, ale również podjęcie od-
powiednich kroków wzmacniających działania zawodowe nauczycieli.

[Z recenzji wydawniczej Joanny Łukasik]

_ ___ Doświadczenia zawodowe w narra-
cjach pamiętnikarskich nauczycielek 
wczesnej edukacji, t. 2, red. Anetta Soro-
ka-Fedorczuk, Mirosława Nyczaj-Drąg, B5, 
oprawa twarda, s. 144, oficyna Wydawni-
cza UZ, Zielona Góra 2015, ISBN 978-83-
7842-185-6

Moim zdaniem jest to bardzo wartościowy 
zbiór autobiograficznych narracji, który jest 
nie tylko świadectwem czasu kluczowych 
sporów w szkolnictwie podstawowym o obni-
żenie wieku obowiązku szkolnego, dojrzałość 
szkolną dzieci czy konieczność i możliwość 
zarazem wspierania ich rozwoju. Ten zbiór 
autorelacji może być wykorzystany do pracy 

dydaktycznej z nauczycielami, w zespołach samokształceniowych, 
do superwizji, jak i z kandydatami do tego zawodu.

[Z recenzji wydawniczej Bogusława Śliwerskiego]

Pamiętniki prezentowane w tomie II cechuje swoista indywidual-
ność, precyzyjny opis drogi rozwoju zawodowego oraz zawodowego 
awansu siedmiu nauczycielek. Autorki w prezentowanych biografiach 
zawodowych koncentrują się głównie na zdarzeniach, ważnych punk-
tach przełomowych/krytycznych na przestrzeni całej dotychczaso-

wej drogi zawodowej – od momentu rozpoczęcia pracy aż do chwili 
obecnej. Na uwagę zasługuje niepowtarzalność opisów, bogactwo 
doświadczeń i refleksji, jakie snują autorki nad sensem własnej pra-
cy, bogactwem i niepowtarzalnością zawodowych doświadczeń, któ-
rym nadają indywidualny sens oraz znaczenia.

[Z recenzji wydawniczej Joanny Łukasik]

_ ___ Bartłomiej Najbar, Ewa Szuszkiewicz, 
Anna Najbar, Żmija zygzakowata, B5, 
oprawa miękka, s. 188, oficyna Wydawni-
cza UZ, Zielona Góra 2015, ISBN 978-83-
7842-131-3

Żmija zygzakowata prowadzi właściwie 
skryty tryb życia, panicznie boi się człowie-
ka i z reguły na jego widok szybko ucieka. 
To prawda, że niekiedy pojawia się w jego 
otoczeniu, ale zazwyczaj jest to związane 
z wkraczaniem człowieka na jej naturalne 
obszary występowania, a nie odwrotnie.
W czasach współczesnych na populację żmij 
czyha wyjątkowo dużo niebezpieczeństw. 
Poza wspomnianymi czynnikami można jesz-

cze dodać choćby rozwój infrastruktury, trwałe przekształcanie sie-
dlisk i ich fragmentację, wzmagający się ruch samochodowy oraz 
chemizację środowiska. Postępująca dewastacja środowiska i silnie 
zakorzeniona niechęć do żmij skłoniła nas do napisania monografii, 
w której omawiamy najważniejsze aspekty ich biologii, ekologii, 
w tym elementy dotyczące jadowitości i wynikające z tego realne 
niebezpieczeństwa. Staraliśmy się przedstawić ten gatunek w spo-
sób możliwie przystępny dla jak najszerszej grupy potencjalnych 
odbiorców, z nadzieją, że nie tylko wiedza czytelników stanie się 
pełniejsza, ale przede wszystkim nastawienie do żmij stanie się nie-
co bardziej przyjazne.
Duża liczba fotografii, w większości wykonanych na terenie Polski, 
powinna ułatwić obcowanie z lekturą i unaocznić wiele ciekawych 
aspektów dotyczących świata żmii zygzakowatej.

_ ___ Mirosława Nyczaj-Drąg, Edukacja 
dziecka w narracjach rodziców z klasy 
średniej, B5, oprawa twarda, s. 258, ofi-
cyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2015, 
ISBN 978-83-7842-181-8

Przyjmując, że wciąż niewiele wiemy na 
temat oddziaływań rodziny, które wyznacza-
ją trajektorie edukacyjne dzieci i ich losy 
szkolne, jestem przekonana, że szczególnie 
potrzebne i uzasadnione są badania sięgają-
ce w głąb zjawisk, badania, które umożliwią 
jakościową ich analizę poprzez wczucie się 
w perspektywę innego człowieka, dające 
możliwość zrozumienia tego, co subiektywne 
i niepowtarzalne, a z jednostkowego punktu 

widzenia ważne. Badawczy wgląd w tak zarysowaną problematykę 
ma na celu jej rozpoznanie, opisanie i analizę, a w efekcie dotarcie 
do wiedzy nowej, wartościowej i potrzebnej społecznie. Poznanie 
jakości edukacji dzieci w rodzinach klasy średniej jest problemem 
szczególnie palącym, dotyczy bowiem środowiska społecznego, za-
wierającego zaczątek tego, co nowe i co może się okazać ważne 
społecznie w przyszłości. Z uwagi na to, że podjęte rozważania mogą 
stanowić przyczynek do analizy i dokumentacji zmian struktury spo-
łecznej w nowych warunkach społeczno-politycznych oraz dokonują-
cych się współcześnie przeobrażeń w polskiej oświacie, jestem prze-
konana o społecznej wadze i nośności podjętego w książce problemu 
oraz o społecznym potencjale badanej grupy, ku której zwracam 
swoje zainteresowania badawcze.

zebrała Ewa Popiłka
Oficyna Wydawnicza
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