
76

U N I W E R S Y T E T  Z I E L O N O G Ó R S K I   N r  6   | 2 4 5 |   c z e r w i e c  2 0 1 7

ZE  SpORTU aKadEmIcKIEGO |  NOWOścI  WYdaWNIcZE

V Integracyjny turnIej uZ  
BOccIa cuP 2017

31 maja w hali przy ul. Szafrana odbył się V Integracyj-
ny Turniej „UZ BOCCIA CUP 2017”, w którym wzięło udział 
52 zawodników z 16 drużyn. Organizatorem imprezy było 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UZ, sekcja bocci 
KU AZS UZ z trenerem Martą Dalecką na czele oraz studen-
ci I roku II stopnia kierunku wychowanie fizyczne WLiNoZ. 
Celem imprezy była integracja pełnosprawnych i niepełno-
sprawnych studentów UZ z niepełnosprawnymi zawodnika-
mi różnych klubów, stowarzyszeń i warsztatów oraz pro-
pagowanie paraolimpijskiej gry boccia. Patronat honorowy 
nad imprezą objął Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. 
Wojciech Strzyżewski.

Zawody rozgrywane były w 4 grupach bez podziału na 

___Profesor Tadeusz Biliński 60 lat działalności nauko-
wej, dydaktycznej, organizacyjnej, stowarzyszeniowej, 
sejmowej, red. Wojciech Eckert, B5, oprawa twarda, s. 
154, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
Zielona Góra 2016, ISBN 978-83-7842-276-1

W dziejach każdej uczelni są postaci, które należy uznać 
za niezastąpione i właśnie taką osobą jest Profesor Tadeusz 

wiek, płeć i niepełnosprawność zawodników, systemem 
„każdy z każdym”.

Do dalszego etapu rozgrywek zakwalifikowały się pierw-
sze miejsca z 4 grup, które zagrały między sobą pojedynki. 
Mecze półfinałowe i finałowe były niesamowicie emocjonu-
jące i trzymające w napięciu do ostatniej piłki.

Ostatecznie finałowa czwórka przedstawiała się następująco: 
I miejsce UZ
II miejsce ZSS 1
III miejsce Start Szczecin
IV miejsce Start Zielona Góra
Zwycięskie 4 miejsca otrzymały okolicznościowe pucha-

ry, każdy z uczestników dostał pamiątkową koszulkę oraz 
medal. Natomiast wszystkim drużynom wręczone zostały 
dyplomy uczestnictwa. Po turnieju sportowcy zostali za-
proszeni na poczęstunek do Pizzerii DaGrasso.

Ze sportowym pozdrowieniem 
Marta Dalecka

nOwOścI wydawnIcZe
Biliński. Zielonogórska społeczność akademicka zawdzięcza 
Profesorowi bardzo wiele, zarówno w zakresie prowadzonych 
przez niego badań naukowych, jak i działalności organiza-
cyjnej. Obchodzący 60-lecie pracy Profesor Tadeusz Biliński 
rozpoczął ją w swojej macierzystej uczelni – Politechnice 
Poznańskiej, jednak najdłużej, bo do dziś jest związany 
z zielonogórskimi uczelniami. Gdy czterdzieści lat temu Pro-
fesor przeniósł się z Poznania do Zielonej Góry, miejscowe 
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uczelnie były młodymi, dopiero po-
czątkującymi ośrodkami naukowymi. 
W 1976 roku Profesor Tadeusz Biliński 
został powołany na rektora jednej 
z nich – Wyższej Szkoły Inżynierskiej. 
Objęcie przez Niego tej funkcji zapo-
czątkowało nowy etap rozwoju Uczel-
ni, która w ciągu kolejnych dwudzie-
stu lat uzyskała status Politechniki. 
Profesor doskonale rozumiał potrzebę 
dalszego rozwoju regionalnego ośrod-
ka naukowego, aktywnie uczestnicząc 
w pracach związanych z powoła-
niem Uniwersytetu Zielonogórskiego.  

W trakcie swojej czterdziestoletniej pracy pełnił także 
wiele innych funkcji administracyjnych, ściśle związanych 
z uczelniami zielonogórskimi, będąc dziekanem, prodzieka-
nem, dyrektorem instytutu, kierownikiem zakładu. 
W sferze naukowej Profesor Tadeusz Biliński zajmuje się 
przede wszystkim zagadnieniami związanymi z konstrukcjami 
zespolonymi, budownictwem uprzemysłowionym, w szczegól-
ności prefabrykowanym. Posiada niezwykle bogaty dorobek 
piśmienniczy, jest bowiem autorem lub współautorem prawie 
trzystu publikacji naukowych, w tym trzydziestu czterech mo-
nografii, książek i skryptów. Od 1986 roku jest organizatorem 
prestiżowej konferencji naukowej „Konstrukcje zespolone” 
odbywającej się pod patronatem przewodniczącego Komitetu 
Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Jest także współorganiza-
torem innej cyklicznej konferencji naukowej „Renowacja bu-
dynków i modernizacja obszarów zabudowanych”. O uznanej 
pozycji naukowej Profesora Tadeusza Bilińskiego świadczyły 
również funkcje członka Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej 
PAN, Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej czy prze-
wodniczącego Rady Naukowej Instytutu Gospodarki Mieszka-
niowej. Profesor zawsze niezwykłą troską otaczał młodszych 
adeptów pracy naukowej, wypromował jedenastu doktorów. 
Był wielokrotnie recenzentem rozpraw doktorskich i habilita-
cyjnych. Opiniował również kilkanaście wniosków o nadanie 
tytułu profesora.

___Odpowiedzialność prawna za 
błąd w sztuce lekarskiej, red. Mar-
tyna Łaszewska-Hellriegel, Sławomir 
Maciejewski, „Acta Iuridica Lebusa-
na”, Vol. 4, B5, oprawa miękka,  
s. 166, Oficyna Wydawnicza Uni-
wersytetu Zielonogórskiego, Zielo-
na Góra 2016, ISBN 978-83-7842-
284-6

Niniejsza książka stanowi zbiór stu-
diów dotyczących cieszącego się coraz 
większym zainteresowaniem tematu 
błędu w sztuce lekarskiej i wynikają-

cej z niego odpowiedzialności. Jest to publikacja referatów 
przedstawionych podczas Ogólnopolskiej Konferencji Nauko-
wej „Odpowiedzialność prawna za błąd w sztuce lekarskiej” 
zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego i Okręgową Izbę Adwokacka w Zielonej 
Górze jesienią 2015 r. [...] Na zbiór składa się osiem opra-
cowań podzielonych na dwie części: opracowania naukowe 
i opracowania praktyków. Są one poświęcone kolejno: proble-
mom etycznym związanym z ujawnieniem błędu medycznego, 
odpowiedzialności cywilnej za szkody w badaniach klinicznych 

produktów leczniczych, orzecznictwu za szkody wyrządzone 
błędem lekarskim, roli kodeksu karnego w obszarze praw pa-
cjenta, postępowaniu przed Wojewódzka Komisja do spraw 
Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, postępowaniom przed 
Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej lekarzy i lekarzy 
dentystów oraz prawom pacjenta w Polsce. Książka jest skie-
rowana do prawników praktyków oraz przedstawicieli nauki 
prawa, może być także pomocna lekarzom i studentom prawa 
oraz medycyny.

___„Przegląd Narodowościowy –  
Review of Nationalities”, Nr 
6/2016, Special Issue: Jews, ed. 
Łukasz Młyńczyk, oprawa miękka,  
s. 296, Oficyna Wydawnicza Uni-
wersytetu Zielonogórskiego, Zielona 
Góra 2016, ISSN 2084-848X

Presented in this volume articles cover 
the entire spectrum of issues, inclu-
ding the ones referring to paradigma-
tic approach of such major phenomena 
as the Holocaust and anti-Semitism, 
Jewish history and forms of Jewish 

political organization, the foreign policy of modern Israel, re-
ligious and philosophical aspects of Jewish life, and finally, 
content and inspiration of the fate of the Jews for literature 
and art, as well as Jewish poetry and prose. We hope that such 
a varied overview of the research that we present in this issue, 
both in terms of social sciences and humanities, will allow, 
however minimal, pointing to the complexity of the aspects of 
Jewish life, which can not be reduced only to the tragic days 
of the Holocaust and anifestations of anti-Semitism. The pri-
mary intention was to take account of a wide range of topics, 
which will not be limited solely to the study of the Jews as the 
representatives of a national minority in Poland. We realize 
that every judgment about Jews is entangled in their histori-
cal experiences. In our view, Jewish nationality, anywise we 
would like to understand this concept, should be presented in 
the form of a number of aspects of their multifaceted culture 
and complex biographies.

___„Studia Zachodnie”, t. 18, red. 
Robert Skobelski, B5, oprawa mięk-
ka, s. 296, Oficyna Wydawnicza Uni-
wersytetu Zielonogórskiego, Zielona 
Góra 2016, ISBN 978-83-7842-278-
5, ISSN 1428-0663

ARTYKUŁY I STUDIA
Paweł Karp, Sojusznicy króla czy wiel-
kiego mistrza? Książęta śląscy w obli-
czu wojny Polski z zakonem krzyżackim 
w 1433 roku
Marcin Maciejewski, Tytulatura rodu von 
Promnitz z linii żarskiej w XVI-XVIII wie-

ku w świetle rękopisów i starodruków
Jarosław Kuczer, Arystokracja jako „stan” legitymizujący ab-
solutystyczny ustrój administracji Śląska w okresie po wojnie 
trzydziestoletniej (1648-1740)
Jolanta Skierska, Źródła i rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa 
w społeczeństwach miejskich okresu wczesnonowożytnego (XVI-
-XVIII wiek) na przykładzie Zielonej Góry
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Krzysztof Benyskiewicz, Przeobrażenia demograficzne w para-
fii Nowe Kramsko w latach 1707-1806 w świetle Ksiąg ochrzczo-
nych i zmarłych
Piotr Partyka, Produkcja włókiennicza we wschodniej części 
Dolnych Łużyc w okresie industrialnym. Zagadnienia społeczno-
-gospodarcze
Olgierd Kiec, Z dziejów ewangelickiej parafii w Rostarzewie 
w XIX i XX wieku
Leszek C. Belzyt, Drang nach Westen. Rozwój przemysłowy 
Dolnych Łużyc a napływ ludności polskiej na przełomie XIX i XX 
wieku
Grzegorz Baziur, Między niemieckim Arnswalde a polskim 
Choszcznem: Armia Czerwona w Choszcznie i powiecie chosz-
czeńskim
Daniel Koteluk, „Fabryki zboża, mięsa i mleka”. Państwowe 
Gospodarstwa Rolne w województwie zielonogórskim w latach 
1950-1956. Wprowadzenie do problematyki
Agnieszka Marczak, Od Konkursu Piosenkarzy Amatorów po Fe-
stiwal Piosenki Radzieckiej. Rozwój imprezy w latach 1962-1965

[fragm. Spisu treści]

___„Thalloris. Philologische Stu-
dien, Philological Studies, Études 
philologiques”, Vol. 1/2016, hrsg. 
Cezary Lipiński, Wolfgang Brylla, 
B5, oprawa miękka, s. 362, Oficyna 
Wydawnicza Uniwersytetu Zielono-
górskiego, Zielona Góra 2016, ISSN 
2543-8689

„Thalloris” ist eine Chiffre und ein Pa-
radox. Es steht für etwas, das bis zum 
Ende des 18. Jahrhunderts tatsächlich 
im Umlauf war und dennoch nie wirk-
lich existierte. Durchaus materiell, 

gegenständlich, substantiell wurde es gedacht, verfügte über 
klare dingliche Attribute, nahm sogar einen topographisch 
identifizierbaren Raum ein und war trotzdem am Ende nur eine 
Heterotopie, Illusion – ein Fake eben. Als solches verbindet 
es das Heute mit einer Vergangenheit, die mithilfe diverser 
Wissenschaftsinstrumentarien erschließbar und nachweisbar 
scheint, und repräsentiert gleichzeitig eine bloß zumutbare 
Geschichte, die, obwohl sie eine reine Phantasievorstellung 
war, in der Tat wirklichkeitsträchtig blieb. [...] Zu betrachten 
wäre also jene humanistische Utopie als eine programmati-
sche Richtlinie, an die wir anschließen wollen. Sie soll den 
kulturellen Nährboden des wissenschaftlich-künstlerischen

___Justyna Patalas-Maliszewska, 
Methods and Tools for the Know-
ledge Management in Manufac-
turing Companies, B5, oprawa 
miękka, s. 122, Oficyna Wydawni-
cza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
Zielona Góra 2017, ISBN 978-83-
7842-281-5

The study presents the methods and 
tools for knowledge management sup-
port in a manufacturing company and 
provides an analytical view of oppor-
tunities for knowledge management 

in the face of the phenomenon of the ‘knowledge-based 
economy’ which is becoming ever more prevalent in the 

twenty-first century. The study presents the views of ex-
perts, both academic researchers and practitioners, in the 
field of issues relating to knowledge. Managers of companies 
should acquaint themselves with the manner in which ICT 
and Knowledge Management Methods/Tools can be of assis-
tance; this would be the first step to building a knowledge 
management system within a company. The author’s inten-
tion is to help managers identify some of the benefits of the 
implementation of KM methods/tools in manufacturing en-
terprises and to improve a company’s competitive advantage 
through the use of KM tools.

___Stanisław Krawczyk, Pojęcia 
uniwersalne w badaniach nauko-
wych, B5, oprawa twarda, s. 230, 
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, Zielona Góra 
2016, ISBN 978-83-7842-274-7

Prowadzenie badan naukowych stymu-
luje rozwój społeczny, gdy uzyskiwane 
wyniki i wnioski mogą być formułowa-
ne i przekazywane za pomocą dobrze 
określonych pojęć, zrozumiałych i ak-
ceptowanych przez osoby wymieniają-
ce poglądy i wnioski. Wzajemne zrozu-

mienie wymaga istnienia podstawowych pojęć i ich odniesień 
do obszarów badawczych w nauce oraz ich ciągłej weryfikacji. 
Tworzenie nowych pojęć, zmiana interpretacji już funkcjonu-
jących, jest jednym z zadań naukowych, które należy stymu-
lować, przestrzegając zasady zachowania ładu językowego. 
Przedstawione opracowanie jest kierowane przede wszystkim 
do młodych badaczy naukowych. W pierwszej części przytoczo-
no uporządkowane znane uniwersalne pojęcia, odwołując sie 
do cytatów i sugestii ich nowych ujęć. W drugiej części przed-
stawiono przegląd konstruktów, którymi operujemy w nauce. 
Ich tworzenie jest ujmowane jako proces łączący obserwacje, 
przemyślenia i uzewnętrznienie obiektowe postrzeganego wy-
cinka świata realnego, a wiec konstrukcje modelu, który speł-
niając cele poznawcze, użytkowe lub naukowe, staje sie narzę-
dziem badania naukowego, którego zwieńczeniem powinna być 
publikacja wzbogacająca nasza wiedzę i kulturę.

___Sławomir Kłos, The Simulation 
of Manufacturing Systems with 
Tecnomatix Plant Simulation, B5, 
oprawa miękka, s. 124, Oficyna 
Wydawnicza Uniwersytetu Zielono-
górskiego, Zielona Góra 2016, ISBN 
978-83-7842-281-5 

This monograph is addressed to both 
researchers and students interested in 
the use of computer simulation mod-
elling and the analysis of processes in 
manufacturing companies; it is also 
addressed to business practitioners, 

consultants and experts who deal with the design of pro-
duction systems and process modelling in these systems, 
on a daily basis. This publication contains a compendium of 
theoretical knowledge on modelling and the simulation of 
production processes, as well as practical examples of simu-
lation experiments conducted, using Tecnomatix Plant Simu-



79

U N I W E R S Y T E T  Z I E L O N O G Ó R S K I   N r  6   | 2 4 5 |   c z e r w i e c  2 0 1 7

 NOWOścI  WYdaWNIcZE

lation software and illustrating the research methodology 
proposed. The first chapter discusses theoretical issues in 
computer simulation as a research method. It presents the 
theory associated with modelling in systems and processes 
and discusses the various stages of preparation and imple-
mentation of a simulation experiment. The second chapter 
describes selected functions of Tecnomatix Plant Simula-
tion software. In the third chapter some of the processes 
implemented in manufacturing companies are described, 
together with the criteria for process efficiency. Examples 
of production and logistics processes carried out in various 
studies on discrete manufacturing processes are given. Ex-
amples of the preparation and implementation of simulation 
experiments are presented and results of the simulation of 
the processes disclosed are discussed.

___Studia wschodniosłowiańskie, 
Literatura i język 2, red. Małgorza-
ta Łuczyk, Nel Bielniak, Agnieszka 
Łazar, Aleksandra Urban-Podolan, 
B5, oprawa miękka, s. 256, Oficyna 
Wydawnicza Uniwersytetu Zielono-
górskiego, Zielona Góra 2016, ISBN 
978-83-7842-227-3

Literaturoznawstwo
Nel Bielniak, Świat dzieciństwa 
w opowiadaniach Aleksandra Kuprina
Josef Dohnal, Разрушение 
культурных норм в рассказе В. 

Брюсова «Республика Южного Креста»
Jadwiga Gracla, Komedia rosyjska pierwszego trzydziestolecia 
XX wieku – kilka uwag na temat późnej dramaturgii Nikołaja 
Jewreinowa („Miłość pod mikroskopem”)
Elena Janczuk, O восприятии времени Мариной Цветаевой
Liliana Kalita, Bohaterowie kryminałów Aleksandry Marininej 
wobec swoich czasów (na wybranych przykładach)
Adam Karpiński, „Markiz de Tomsk” Borysa Klimyczewa jako 
panorama osiemnastowiecznych dziejów Rosji
Joanna Kasprowicz, Wątki kultury i mitologii ukraińskiej 
w twórczości Łesi Ukrainki i Olgi Kobylańskiej
Andrzej Ksenicz, Dmytra Pawłyczki podróż w czasie
Halina Mazurek, Kondycja gatunku komedii w dramaturgii ro-
syjskiej naszych czasów
Danuta Nowak, Образ Сталина в избранных польских 
учебниках по истории
Aleksandra Urban-Podolan, Смерть. Взгляд автора и 
его интерпретация в кинолентах (на материале 
произведений В. Распутина «Василий и Василиса, Живи и 
помни, Продается медвежья шкура» и их экранизаций)
Patryk Witczak, Między „sacrum” a „profanum” – wizja za-
światów i cmentarza w literaturze rosyjskiej w kontekście roz-
ważań nad śmiercią (Aleksander Puszkin – Fiodor Dostojewski 
– Michaił Arcybaszew)
Zygmunt Zbyrowski, Borys Pasternak wobec kultury rosyjskiej 
początku XX wieku
Językoznawstwo
Jolanta Fainstein, Цвета гражданской поэзии: попытка 
профилирования
Joanna Gorzelana, Roksana Jurkowska, Elementy kultury rosyj-
skiej w świadomości Polaków na podstawie haseł w krzyżów-
kach popularnych polskich tygodników

[fragm. Spisu treści]

___Krytyka muzyczna. Krytyka 
operowa, red. Michał Bristiger, 
Rafał Ciesielski, t. C, B5, oprawa 
twarda, s. 210, Oficyna Wydawni-
cza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
Zielona Góra 2016, ISBN 978-83-
7842-283-9

Niniejsza publikacja zawiera teksty 
wykładów oraz zapisy dyskusji i pane-
li, jakie odbyły się w ramach Forum, 
a ponadto artykuły zaproszonych au-
torów podejmujących tematykę ope-
rową czy krytycznooperową. Różno-

rodność zagadnień, rozmaitość ujęć i postaw ujawnionych 
zarówno przez badaczy opery i krytyki operowej, jak i przez 
krytyków operowych, dała obszerne spektrum problematy-
ki, które może stanowić inspirację dla kontynuowania odno-
śnych refleksji i badań.

___Teoretyczne i praktyczne 
aspekty funkcjonowania młodzie-
żowych ośrodków wychowawczych, 
red. Grażyna Miłkowska, Ernest 
Magda, B5, oprawa miękka, s. 200, 
Oficyna Wydawnicza Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego, Zielona Góra 
2016, ISBN 978-83-7842-286-0 

[...] niniejsze opracowanie niewątpli-
wie wzbogaca wciąż ubogą bibliografię 
z zakresu instytucjonalnych rozwiązań 
podejmowanych wobec młodzieży 
niedostosowanej społecznie. Mono-

grafia ta, będąca efektem dyskursu i wspólnej pracy kilkuna-
stu zaangażowanych osób, stanowi platformę wymiany wie-
dzy i doświadczeń i badaczy oraz praktyków. Dzięki temu ta 
barwa, żywa praca zawiera wiele ciekawych, wartościowych 
pomysłów i refleksji, przydatnych w pedagogice resocjaliza-
cyjnej i profilaktyce niedostosowania społecznego. 

[z recenzji wydawniczej  
dr hab. Doroty Rybczyńskiej-Abdel Kawy]

___„Relacje. Studia z Nauk Spo-
łecznych”, nr 2/2016, red. Zdzisław 
Wołk, B5, oprawa miękka, s. 234, 
Oficyna Wydawnicza Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego, Zielona Góra 
2016, ISSN 2543-5124

Przekazujemy Państwu drugi numer „Re-
lacji”. Zgodnie z wcześniejszymi założe-
niami w drugim numerze pisma utrzyma-
na została przyjęta wcześniej koncepcja 
programowa. Sądzimy, że zarówno układ 
tego numeru, jak i treść zamieszczonych 
w nim tekstów odzwierciedla założoną 

wielotematyczność i interdyscyplinarność pisma. Przy redagowa-
niu pierwszego numeru rozpoczęliśmy prace nad poszukiwaniem 
w miarę trwałej koncepcji programowej umożliwiającej stwo-
rzenie periodyku naukowego mającego swoją specyfikę i odręb-
ność. Redagowanie drugiego numeru stanowiło ich kontynuację. 
Z pewnością nie zostały one zakończone. Dążymy jednak do tego, 
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aby być wiernymi realizatorami pierwotnego zamysłu stworzenia 
forum, umożliwiającego wypowiedzi naukowe przedstawicieli 
nauk społecznych reprezentujących rożne dyscypliny wiedzy, po-
sługujących się rożnymi metodami badawczymi, mającymi rożne 
doświadczenie naukowe. Trzynaście zakwalifikowanych do druku 
tekstów zostało uporządkowane w dwóch grupach – w studiach 
teoretycznych i w studiach praktycznych. Podobny układ był za-
stosowany w numerze pierwszym. Trzecia część pisma ma cha-
rakter informacyjny. Jako że „Relacje” są pismem redagowanym 
na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, uznaliśmy, że 
wskazane jest rejestrowanie organizowanych na nim wydarzeń 
naukowych. Na łamach naszego pisma, jak tradycyjnie w perio-
dykach naukowych, zamieszczane są również recenzje książek 
naukowych.

___„Psychologiczne Zeszyty Na-
ukowe”, nr 2/2016: Człowiek w ca-
łokształcie życia: rodzina – eduka-
cja – praca, red. Tatiana Rongińska, 
B5, oprawa miękka, s. 208, Oficyna 
Wydawnicza Uniwersytetu Zielono-
górskiego, Zielona Góra 2016, ISSN 
2451-1420 

W obszarze zainteresowań naukowych 
Autorów publikowanych prac znajdu-
ją się problemy związane z funkcjo-
nowaniem człowieka w trzech głów-
nych obszarach życiowych: rodziny, 

edukacji i pracy. Wśród Autorów prezentowanego numeru są 
przedstawiciele środowisk psychologicznych z kraju i zagra-
nicy. Czasopismo publikuje prace o charakterze zarówno teo-
retycznym, przeglądowym, jak i empirycznym. Treści tema-
tycznie koncentrują się wokół problemów rozwoju, edukacji 
i aktywności zawodowej człowieka w różnych kontekstach 
sytuacyjnych.

___Źródła informacji 
dziennikarskiej w regionie, t. 2, 
red. K. Rostkowska-Biszczanik, A5, 
oprawa miękka, s. 154, Oficyna 
Wydawnicza Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego, Zielona Góra 2017, 
ISBN978-83-7842-289-1

[...] z książki wyłania się krytyczny 
ogląd naszego regionalnego, medial-
nego świata. Jest w nim wiele kon-
trastów. Młodzi, często nieprzygoto-
wani do rozmowy dziennikarze kontra 
doświadczeni redaktorzy. Taktowni 

versus nachalni. Ci, którzy nie szukają żadnych źródeł infor-
macji poza Internetem i ci, którzy robią solidną kwerendę. 
Są tacy, którzy sprzed kamery doradzą młodej rzeczniczce, 
jak się zachować i tacy, którzy po nagraniu wywiadu powy-
rywają zdania z kontekstu. [...] Bohaterowie rozmów opisują 
również swój warsztat. Mając do dyspozycji różnorodne na-
rzędzia komunikowania bezpośredniego i pośredniego, coraz 
częściej sięgają po te najnowsze. Nazwa „Facebook” pojawia 
się na łamach tej książki 25 razy. [...] Na tę książkę składa-
ją się opinie, wskazówki, anegdoty, ale i życzliwość naszych 
rozmówców. [...] Mamy więc nadzieję, że ta publikacja jest 
– nie tylko w skali regionalnej, ale i ogólnopolskiej – ciekawym 

uzupełnieniem wciąż niezbyt obfitej literatury dotyczącej re-
lacji dziennikarzy z rzecznikami prasowymi, ukazującej je od 
strony praktycznej. To już drugi zbiór wywiadów studentów 
dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Pierwszy, zawierają-
cy rozmowy z lokalnymi dziennikarzami, został uhonorowany 
Lubuskim Wawrzynem Dziennikarskim (dyplom za debiut). Po-
mysłodawczynią cyklu jest prof. Magdalena Steciąg, opiekun-
ka Dziennikarskiego Koła Naukowego „Faktor”, działającego 
na Uniwersytecie Zielonogórskim. 

___The White Stork. Studies in 
Biology, Ecology and Conservation, 
eds. Leszek Jerzak, Jill Shephard, 
José I. Aguirre, Judy Shamoun-
Baranes, Piotr Tryjanowski, B5, 
oprawa twarda, s. 230, Oficyna 
Wydawnicza Uniwersytetu Zielono-
górskiego, Zielona Góra 2016, ISBN 
978-83-7842-210-5

The White Stork is a charismatic, 
highly recognizable bird species that 
has coexisted with people since the 
Middle Ages. It is an icon of nature 

conservation and local culture in much of Europe, drawing 
significant public attention. It is also a species with a strong 
tradition of long-term population monitoring, not only by 
dedicated research groups but also by a large volunteer 
workforce of citizen scientists. Numerous field based stud-
ies have focused on abundance, reproductive success and 
population dynamics and have identified rapid changes in 
its demography and ecology over time. Recent technological 
developments have added specialist molecular, eco-toxico-
logical, physiological and movement data allowing scientists 
to address diverse aspects of storks ecology, evolution and 
conservation. 

___Abdrahman Alsabry, Charakte-
rystyka energetyczna budynków 
w świetle zagadnień, fizyki cieplnej 
budowli, B5, oprawa twarda, s. 
278, Oficyna Wydawnicza Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 
2017, ISBN 978-83-7842-287-7

Zagadnienia ochrony cieplnej budow-
li są związane z ruchem ciepła przez 
przegrody zewnętrzne budynku. Ruch 
ten powstaje w wyniku różnicy tempe-
ratury powietrza wewnętrznego i ze-
wnętrznego. [...] Autor w niniejszej 

monografii przedstawia charakterystykę energetyczną budyn-
ków w świetle zagadnień fizyki cieplnej budowli. [...] Niniej-
sza publikacja powstała ze względu na odczuwalny brak na 
rynku wydawniczym monografii zawierających zarazem teorię 
i przykłady obliczeniowe. [...] W monografii podjęto wysiłek 
dostosowania przykładów do obowiązujących aktów prawnych 
oraz przepisów normowych. Nie wszędzie powiodło się to cał-
kowicie, gdyż zarówno polskie normy, jak i rozporządzenia 
podlegają wciąż bardzo intensywnym zmianom.

zebrała Ewa Popiłka
Oficyna Wydawnicza
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