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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.
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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.
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