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Lubuskie TowarzysTwo 
Naukowe

W drugim dniu spotkania Zespół ds. UKD pracował nad 
nową wersją skróconych tablic. Tablice ukażą się w roku 
2017, a zatem zgodnie z dotychczasową praktyką, 10 lat po 
wydaniu wersji poprzedniej.

Zaproponowano szereg zmian, mając na uwadze koniecz-
ność korelacji tych zmian z decyzjami Konsorcjum ds. UKD 
w Hadze, które od roku 1992 dysponuje prawem własności 
intelektualnej do UKD. Konsorcjum na bieżąco aktualizuje 
tzw. Master Reference File (MRF) – komputerową kartotekę 
wzorcową symboli UKD, publikując informację na ten te-

mat w czasopiśmie „Extensions and Corrections”.
Przedmiotem dyskusji w trakcie spotkania były zmiany 

dotyczące działów: 55: Geologia i nauki pokrewne. Mete-
orologia. Hydrologia, 622: Górnictwo, 791: Film. Kino, 792: 
Teatr.

Zmiany związane były z kompilacją klas już istniejących, 
poszerzaniem semantyki klas o nowe odpowiedniki słowne, 
tworzeniem nowych klas w oparciu o MRF.

Zatwierdzenia w/w zmian dokona ostatecznie Pracownia 
Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej Biblioteki Narodowej.

__ ewa Narkiewicz-Niedbalec 
Członek zarządu LTN

20 września 2016 r. odbyło się Walne Zgromadzenie 
Lubuskiego Towarzystwa Naukowego. Poprzednie miało 
miejsce 4 lata temu, ponieważ taką częstotliwość i dłu-
gość kadencji Zarządu określa statut naukowego Towa-
rzystwa istniejącego w Zielonej Górze od 1964 r. Zarząd  
w ostatnich latach tworzyli: prezes – prof. dr hab. inż. Jó-
zef Korbicz, zastępca prezesa - dr hab. Ewa Narkiewicz-
-Niedbalec, prof. UZ, członkowie – dr hab. Maria Zielińska, 
prof. UZ, dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ oraz sekre-
tarz Towarzystwa – prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz. 
Rozpoczynając zebranie prof. Korbicz scharakteryzował 
działalność Towarzystwa w mijającej kadencji, wymie-
nił członków, którzy zmarli w ostatnich latach, a byli to 
Zygmunt Dulczewski (socjolog, badacz ludności Ziem Za-
chodnich po 1945 r. UAM), Karol Fiedor, Benon Miśkiewicz, 
Grzegorz Chmielewski. Podkreślił zasługi dla naukowego 
środowiska Zielonej Góry zwłaszcza prof. Mariana Eckerta 
(1932-2015) – historyka gospodarki, należącego do LTN od 
jego początku, tj. od 1964 r. Prof. Eckert w latach 1987-
1990 był rektorem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej 
Górze, a w latach 1993-1997 wojewodą zielonogórskim. Był 
Człowiekiem bardzo lubianym przez studentów i współpra-
cowników, cieszył się w środowisku wielkim autorytetem, 
dzięki swojej wiedzy, kulturze, sposobowi bycia. W podob-
nym tonie wspomniał prof. Edwarda Hajduka (1932-2015), 
socjologa, pedagoga, ucznia Marii i Stanisława Ossowskich, 
Władysława Tatarkiewicza, Tadeusza Kotarbińskiego, Lesz-
ka Kołakowskiego. W latach 1983-1989 prof. Hajduk był 
prorektorem ds. studenckich Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Zielonej Górze, a w latach 1993-1999 dziekanem Wydzia-
łu Pedagogicznego WSP. Za Jego kadencji Wydział uzyskał 
prawa doktoryzowania. W latach 1987-2015 Profesor był 
członkiem Kolegium Redakcyjnego „Rocznika Lubuskiego”.

Przedstawiając sprawozdanie z działalności LTN Prezes 
prof. J. Korbicz podkreślił, że w ostatnich latach Towarzy-
stwo koncentrowało się głównie na publikacji periodyków, 
mających swoją długą historię, na wydawaniu monografii, 
a w znacznie mniejszym stopniu na organizacji konferen-

cji, sympozjów czy też wykładów. W latach 2012-2015 To-
warzystwo realizowało ogółem 16 projektów, w tym na 12 
uzyskało środki z MNiSW, wszystkie wsparł Uniwersytet Zie-
lonogórski, najczęściej poprzez środki finansowe będące  
w dyspozycji dziekanów, tych wydziałów skąd, w przypad-
ku Rocznika Lubuskiego, pochodzili redaktorzy tematyczni 
i skąd pochodzi redaktor naczelny w odniesieniu do kwar-
talnika International Journal of Applied Mathematics and 
Computer Science – prof. Józef Korbicz. Oba czasopisma 
wydawane przez LTN mają bardzo wysokie miejsce na li-
stach rankingowych czasopism swojej klasy. Otóż, Interna-
tional Journal of AMCS, reprezentujący nauki typu science 
ma Impact Factor wynoszący 1.037 oraz 25 punktów na 
ministerialnej liście A. Rocznik Lubuski przeznaczony do 
publikacji tekstów reprezentantów nauk typu Art znajduje 
się na liście B i ma 11 punktów. Na swoją renomę AMCS 
„pracował” 25 lat, a o wysokie standardy dbał i dba jego 
redaktor naczelny prof. Józef Korbicz. Językiem publikacji 
jest język angielski, większość zakwalifikowanych w latach 
2012-2015 do druku tekstów (60 proc.) napisali obcokra-
jowcy. W tym, że Rocznik jako czasopismo z obszaru nauk 
społecznych ma tak wysoką punktację, jest duża zasługa 
prof. Bogdana Idzikowskiego, który kierował Rocznikiem 
przez lat 18, do końca 2015 r. Następnie funkcję redakto-
ra naczelnego przekazał prof. Ewie Narkiewicz-Niedbalec. 
International Journal of AMCS, obok tomów wydawanych 
regularnie, publikuje tomy specjalne. W roku 2015 numer 
pierwszy przygotowany został pod redakcją profesorów  
z Włoch – Silvio Simaniego z Uniwersytetu w Ferrarze oraz 
Paolo Castaldiego z Uniwersytetu w Bolonii. Numer ten 
zawiera wyniki badań dotyczące bezpieczeństwa, diagno-
styki uszkodzeń oraz sterowania tolerującego uszkodzenia  
w systemach lotniczych. W numerze 3. z roku 2014 jedną  
z sekcji przygotowali profesorowie z Rosji Pavel Abaev  
z People’s Friendship University of Russia, Rotislaw Razum-
chik z Rosyjskiej Akademii Nauk i Joanna Kołodziej z Poli-
techniki Krakowskiej.

Warto odnotować, iż od 1997 r. poprzez LTN wydawana 
jest także, przygotowywana przez zielonogórskich socjo-
logów i współpracujących z nimi badaczy z kraju i zagra-
nicy, seria wydawnicza pod hasłem Transgraniczność, któ-
ra każdorazowo wskazuje na jakiś aspekt lub szczególne 
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ujęcie badanego zjawiska. Przewodniczącą 12-osobowego 
Komitetu Redakcyjnego jest dr hab. Maria Zielińska, prof. 
UZ. W latach 2012-2015 wydane zostały trzy tomy Trans-
graniczności. Jeden poświęcony migracjom przymusowym 
w Europie, pod red. Hansa-Petera Müllera i M. Zielińskiej 
oraz dwa traktujące o pograniczach i centrach współcze-
snej Europy (pierwszy pod red. M. Zielińskiej i Beaty Trzop, 
drugi pod red. Doroty Szaban, Justyny Nyćkowiak i Tomasza 
Kołodzieja).

W ostatniej kadencji Zarządu LTN zorganizowane były 
tylko dwie cykliczne konferencje oraz jedno seminarium 
adresowane do młodych pracowników nauk ścisłych i tech-
nicznych. W 2013 r. w Łagowie po raz 11. odbyła się, or-
ganizowana we współpracy z Politechnikami: Warszawską 
i Gdańską oraz Uniwersytetem Zielonogórskim, międzyna-
rodowa konferencja Diagnostics of Processes and Systems 
(DPS). Najlepsze opracowania prezentowane na tej kon-
ferencji ukazały się w pracy zbiorowej pod red. J. Korbi-
cza i Marka Kowala, wydanej w prestiżowym Springer Ver-
lag, Berlin – Heidelberg w 2014 r. Również w 2014 r. wraz  
z Instytutem Socjologii UZ zorganizowana została IX między-
narodowa konferencja Transgraniczność w perspektywie so-
cjologicznej. Pogranicza i centra współczesnej Europy.

Następnie dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ jako prze-
wodnicząca komisji rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie 
komisji, która miała wgląd we wszystkie dokumenty Towa-
rzystwa i dokonała ich oceny merytorycznej i formalnej. 
Ocena ta wypadła pozytywnie. Po dość długiej dyskusji 
nad sprawozdaniami, ale także nad kierunkami dalszego 
rozwoju Walne Zgromadzenie LTN udzieliło absolutorium 
ustępującemu zarządowi. W dyskusji zwrócono uwagę, iż 
skoro LTN ma w swojej nazwie Lubuskie, to może warto 
skierować ofertę i włączyć do działań w Towarzystwie pra-
cowników naukowych z uczelni gorzowskich i z Sulechowa. 
Zgłoszono także inicjatywę organizowania 3-4 razy do roku 
wykładów naukowych o charakterze popularyzatorskim, 
adresowanych do całego środowiska naukowego, a nie tyl-
ko wąskiej grupy specjalistów danej dyscypliny.

Po tej części obrad odbyły się wybory nowych władz To-
warzystwa. Na prezesa wybrano po raz kolejny prof. Jó-
zefa Korbicza. Do zarządu weszli także (według kolejności 
alfabetycznej):
__ dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ,
__ dr inż. Edyta Mianowska,
__ dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ,
__ prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz,
__ prof. dr hab. Witold Jarczyk,
__ dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ.

19 września br. po raz pierwszy odbyło się posiedzenie 
nowo wybranego zarządu. Na wiceprezesa wybrana została 
prof. M. Zielińska, sekretarzami – jak w ostatniej kadencji 
zostali prof. inż. A. Obuchowicz i dr inż. E. Mianowska, 
pozostałe osoby to członkowie zarządu. Prezes poinfor-
mował o zawarciu umowy między nim jako Prezesem LTN  
a Dziekanem Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, 
dr hab. Markiem Furmaniem, prof. UZ dotyczącej współwy-
dawania Rocznika Lubuskiego, co usankcjonowało stan rze-
czywisty występujący od kilku lat, ponieważ dotacje mini-
sterialne były niewystarczające, aby redagować i wydawać 
Rocznik. Największe brakujące środki finansowe asygnował 
w takiej sytuacji WPPS. Zarząd dyskutował i zgłosił propo-
zycje pierwszych trzech wykładów w ramach Wszechnicy 
Naukowej. Pierwsze spotkanie odbędzie się w grudniu br., 
w Bibliotece Uniwersyteckiej, w tygodniu przedświątecz-
nym, z młodą profesor Politechniki Kopenhaskiej, zielo-
nogórzanką, filozofką zajmującą się kognitywistyką, Niną 
Gierasimczuk. Dokładna data spotkania zostanie podana  
w terminie późniejszym, między innymi w NiUZ-ie.

Mamy nadzieję, że idea Towarzystw Naukowych nie ode-
szła do lamusa, i że Lubuskie Towarzystwo Naukowe będzie 
pozyskiwało nowych członków spośród młodych pracow-
ników naukowych, którzy będą mogli się tu uczyć zasad 
społeczeństwa obywatelskiego, działającego między inny-
mi poprzez różnorodne organizacje, fundacje, stowarzy-
szenia.

z  o s T a T N i e j  C h w i L i

PoLska Nagroda 
iNNowacyjNości 2016 dLa uz

Podczas IV Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, który odbył się w dniach 27-28 
października 2016 r. w Lublinie jury przyznało Uniwersytetowi Zielonogórskiemu 
Polską Nagrodę Innowacyjności 2016. Nagroda została przyznana w kategorii Uczel-
nie publiczne za efektywne wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w zakresie ko-
mercjalizacji badań i stworzenie prężnie działającej jednostki zrzeszającej przed-
siębiorczość z przedstawicielami nauki.

Uniwersytet Zielonogórski już po raz drugi został laureatem Polskiej Nagrody Inno-
wacyjności. Poprzednie wyróżnienie przyznano UZ w 2014 r. w kategorii Uniwersytety.

Polska Nagroda Innowacyjności to program promocyjny i wizerunkowy, którego 
celem jest nagradzanie instytucji i firm działających na polskim rynku, których dzia-
łalność cechuje innowacyjność i dbałość o sferę badawczo-rozwojową. Nagrody są 
wyrazem uznania dla prowadzonej działalności i uhonorowania sukcesów. Promo-
wani są ci, których działalność prowadzi zarówno do wprowadzenia nowatorskich 
rozwiązań biznesowych, jak i naukowych.

Pomysłodawcą programu jest Polska Agencja Przedsiębiorczości, główny organiza-
tor Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości.

red.


