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samej wyspie jest kilka domków. Jeden z nich służył
dawnemu szefowi NRD E. Honeckerowi (co jest małą
sensacją turystyczną). Obecnie wyspa jest rezerwatem
z małą stacją naukową. Znajduje się tu najstarszy drze-
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ds. nauki
i w s p ó ł p r a c y Wydawnictwa elektroniczne
z z a g r a n i c ą w Bibliotece
W miarę jak dominującym medium informacyjnym
przestaje być fizycznie istniejący obiekt (książka, czasopismo), a jego miejsce zajmują bity informacji, biblioteki
coraz częściej oceniane są nie ze względu na liczbę książek, jaką posiadają, ale ze względu na ilość zdigitalizowanej informacji (bazy danych, czasopisma elektroniczne itp.) oraz szybkość dostępu do niej. Rozwój technologii multimedialnych (dźwięk, kolor, grafika, animacja,
trójwymiarowość) stwarza obecnie nowe możliwości
wykorzystania dokumentów elektronicznych.
Już od kilku lat czasopism nie publikuje się wyłącznie
w formie drukowanej, a oferta elektronicznych periodyków w Internecie wciąż wzrasta. Co prawda, czasopisma elektroniczne zachowują pewne cechy czasopism
tradycyjnych, niemniej wyróżnia je sposób dystrybucji
i forma zapisu. Dostęp do nich odbywa się głównie
poprzez Internet (WWW, News, poczta elektroniczna,
FTP) dzięki serwisom wydawców, firmom profesjonalnie zajmującym się tworzeniem serwisów informacyjnych, organizacjom bibliotekarskim lub konsorcjom oraz
stronom WWW bibliotek.
Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego również
organizuje dostęp do serwisów z bazami danych i czasopismami elektronicznymi i zaprasza na swoją stronę:
http://www.bu.uz.zgora.pl , przez którą są one dostępne.
Aktualnie czytelnicy mogą korzystać z:
S 11 pełnotekstowych baz danych oferowanych
w ramach projektu EIFL Direct (Electronic Information for Libraries – Elektroniczna Informacja dla Bibliotek). Zawierają one łącznie teksty artykułów
z ponad 8000 czasopism, periodyków i gazet, wiele
tekstów z informatorów, broszur i innych publikacji
oraz streszczenia i indeksy z ponad 7000 czasopism.
Academic Search Premier – pełnotekstowe wersje prawie 3600 czasopism naukowych oraz ponad 4500 abstraktów czasopism z dziedziny: nauk społecznych, humanistycznych, pedagogicznych, językoznawstwa, literatury, sztuki, informatyki, etnologii i medycyny. Dodatkowo można
w niej przejrzeć prace badawcze, raporty finansowe, filmy czy zdjęcia.
Business Source Premier – pełne teksty artykułów z prawie 2800, opisy bibliograficzne i abstrakty z ponad 3350 czasopism naukowych
z dziedziny zarządzania, ekonomii, księgowości,
międzynarodowych stosunków gospodarczych.
Baza zawiera także międzynarodowy katalog adresowy Dun & Brandstreet z adresami ponad 1.4
mln firm na świecie.
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wostan w całych Niemczech. Rosną dęby i buki w wieku
400-300 lat. Klify zapewniają piękne widoki, a „ekologicznymi” kosiarkami do trawy są tu owce.
Leszek Jerzak
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MasterFILE Premier – zawiera pełne teksty artykułów z ponad 2000 czasopism o tematyce ogólnej, biznesowej, z zakresu ochrony zdrowia i kultury.
Newspaper Source – wybór artykułów z 250
dzienników anglojęzycznych oraz wiadomości
z serwisów agencyjnych (większość amerykańskich).
Regional Business News – pełne teksty artykułów z 75 czasopism, dotyczące regionalnego biznesu w Stanach Zjednoczonych.
Health Source: Nursing/Academic Edition – wyczerpujące teksty z ponad 600 czasopism oraz
abstrakty i indeksy z ponad 570 czasopism poświęconych sprawom zdrowotnym.
Health Source: Consumer Edition – pełne teksty
artykułów z ponad 300 czasopism, abstrakty i indeksy z 300 publikacji i 20 prac badawczych
z zakresu medycyny. Dostęp do tysięcy esejów
z zakresu kardiologii, pediatrii, medycyny sportowej, geriatrii, farmacji. W bazie jest także słownik Stedman’s Medical Dictionary, umożliwiający użytkownikowi dostęp do terminologii
z dziedziny genetyki, onkologii, pediatrii, pulmunologii, bakteriologii, medycyny ratunkowej
i laboratoryjnej.
MEDLINE – abstrakty artykułów z 4600 bieżących czasopism biomedycznych. Informacje dotyczą takich działów medycyny, jak: pediatria,
stomatologia, weterynaria, systemy służby zdrowia i inne. To najbardziej na świecie znana baza
danych z dziedziny medycyny i biomedycyny.
ERIC – to centralna baza danych amerykańskiego departamentu edukacji. Zawiera abstrakty
z ponad 1000 czasopism edukacyjnych lub
związanych z kształceniem oraz pełne teksty
ponad 2200 artykułów przeglądowych.
Clinical Pharmacology – baza zawierająca informacje dotyczące działania leków i środków
farmakologicznych. Indeksuje leki dostępne na
terenie Stanów Zjednoczonych. Leki prezentowane są w formie szczegółowego opisu i wyników badań. Baza w języku angielskim i hiszpańskim.
Agricola – baza zawiera materiały zebrane przez
National Agricultural Library (NAL). Jest to ponad 2 500 000 cytowań artykułów, monografii,
tez, patentów, opisów oprogramowania, materiałów audiowizualnych, raportów technicznych.
Opisy bibliograficzne obejmują wiele aspektów
rolnictwa i dziedzin pokrewnych takich jak: botanika i zoologia, leśnictwo, entomologia, ekonomia rolnictwa, inżynieria rolnictwa, produkcja
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rolna, alternatywne metody uprawy. Agricola
notuje materiały od roku 1979 do roku bieżącego.
S Bazy Science Direct, która zawiera elektroniczne
wersje czasopism naukowych wydawanych przez
Elsevier Science. Oferuje ona obecnie dostęp do spisów treści, danych bibliograficznych, abstraktów
i pełnych tekstów artykułów wraz z grafiką w formacie PDF dla ponad 700 tytułów. Są to przede
wszystkim czasopisma z zakresu nauk technicznych,
przyrodniczych i medycznych, matematyki, fizyki
i chemii. Baza obejmuje roczniki od 1995 roku do
dnia dzisiejszego.
S Pełnych tekstów około 410 czołowych czasopism
naukowych publikowanych przez wydawnictwo
Springer Verlag z takich dziedzin, jak: nauki przyrodnicze, nauki medyczne, nauki o ziemi, chemia, informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, ekonomia. Teksty tu prezentowane często dostępne są
przed ukazaniem się wersji drukowanej poszczególnych zeszytów.
S Baz posadowionych na serwerze OVID: Kluwer
Journals, INSPEC i MEDLINE.
Kluwer Journals – to lista ponad 750 tytułów
czasopism z dziedziny nauk o ziemi, inżynierii,
nauk społecznych, psychologii, filozofii, religioznawstwa oraz językoznawstwa.
MEDLINE – zawiera ponad 8 mln rekordów opisów bibliograficznych artykułów pochodzących
z 3700 czasopism naukowych oraz rozdziałów
z wybranych prac naukowych ukazujących się
w USA i 70 krajach świata. Ok. 70% rekordów
zaopatrzonych jest w abstrakty. Baza rejestruje
prace związane z szeroko pojętymi naukami medycznymi oraz związanymi z nimi naukami biologicznymi, fizyką i chemią. Opracowywana jest
przez National Library of Medicine (USA).
INSPEC – baza bibliograficzno-abstraktowa licząca ok. 7 mln rekordów opracowywana przez
Institute of Electrical Engineers. Zapewnia dostęp
do światowej literatury naukowej z zakresu fizyki, elektroniki, elektrotechniki, inżynierii, komunikacji, sterowania i informatyki. Materiał gromadzony w bazie pochodzi z ponad 4200 czasopism naukowych, a także z książek, raportów
naukowych, materiałów konferencyjnych oraz
dysertacji.
Bazy można przeglądać wg różnych kryteriów: słów
kluczowych, indeksów autorów, tytułów publikacji
i czasopism, daty wydania, języka publikacji, typu dokumentu. Każda z baz zawiera także alfabetyczną listę
tytułów czasopism, które obejmuje swoim zasięgiem.
Dostępne są ze wszystkich komputerów zarejestrowanych w sieci uniwersyteckiej.
Na stronach Biblioteki http://www.bu.uz.zgora.pl/
pl/czasopisma_pl.html zamieszczone są także spisy
tytułów czasopism polskich i zagranicznych prenumerowanych w formie drukowanej. Do wielu z nich,
w ramach prenumeraty, oferowany jest dostęp elektroniczny, co oznacza, iż istnieje możliwość korzystania
przez Internet z pełnej treści dokumentu. Ponadto wydawcy w celu zaprezentowania poszczególnych tytułów
udostępniają elektroniczne wersje kilku numerów sweg r u d z i e ń
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go czasopisma, kilku artykułów najnowszego numeru,
abstrakty artykułów czy spisy treści poszczególnych
zeszytów. Każdy tytuł notowany w spisie, który w jakikolwiek sposób udostępniany jest w sieci WWW, zaopatrzony został w odnośnik ułatwiający bezpośredni do
niego dostęp.
Oprócz wyżej wymienionych baz udostępnianych
w ramach konsorcjów bibliotek uczelnianych oraz tytułów czasopism będących uzupełnieniem prenumeraty
drukowanej Biblioteka Uniwersytecka proponuje czytelnikom także dostęp on-line do bezpłatnych baz, takich
jak:
S BAZTECH – baza zawartości polskich czasopism
technicznych, która zawiera opisy bibliograficzne
wraz ze streszczeniami z około 250 tytułów od 1998
roku. Jest ona tworzona przy współudziale Biblioteki
Uniwersytetu Zielonogórskiego.
S Bibliografia Zawartości Czasopism – narodowa
bibliografia bieżąca rejestrująca zawartość czasopism: artykuły, teksty literackie, recenzje, polemiki,
ważniejsze przemówienia, obszerniejsze sprawozdania z działalności instytucji i organizacji. Można ją
przeszukiwać przez kilka indeksów: autor-osoba, tytuł, cykl, temat/określnik, hasło przedmiotowe, słowo w tytule, recenzje, wykaz czasopism. Aktualizowana na bieżąco przez Bibliotekę Narodową.
S Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych –
największy w Polsce zbiór informacji o zagranicznych wydawnictwach ciągłych znajdujących się
w bibliotekach polskich współpracujących z Centralnym Katalogiem Czasopism Zagranicznych Biblioteki Narodowej. Do opisu czasopisma dołączono sigla
bibliotek – zakodowane nazwy bibliotek przechowujących dane wydawnictwo.
S Centralny Katalog Książek Zagranicznych – baza
zawiera opisy książek zagranicznych wydanych po
1986 r., znajdujących się w bibliotekach polskich
współpracujących z Centralnym Katalogiem Książek
Zagranicznych Biblioteki Narodowej.
S Przewodnik Bibliograficzny – polska bibliografia
narodowa. Rejestruje produkcję wydawniczą z terenu Polski niezależnie od języka, na podstawie egzemplarza obowiązkowego (książki, broszury, mapy, nuty, ryciny stanowiące wydawnictwa samoistne). Baza aktualizowana jest na bieżąco przez Bibliotekę Narodową.
W Oddziałach Informacji Naukowej czytelnicy mogą
ponadto korzystać z wielu baz i multimediów zarejestrowanych na CD.
Biblioteka Nauk Technicznych, Ścisłych i Ekonomicznych oferuje m.in. bazy patentowe (BAZWUP – baza
bibliograficzna o zgłoszonych w Polsce wynalazkach,
wzorach użytkowych, wzorach przemysłowych i znakach towarowych, ESPACE ACCESS – baza Europejskiego Urzędu Patentowego zawierająca dane bibliograficzne wraz ze skrótami zgłoszeń wniesionych do EUP
od 1978 r. i zgłoszeń wniesionych do Biura Międzynarodowego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej,
ESPACE BULLETIN – baza zawiera informacje bibliograficzne i stan prawny wynalazków zgłoszonych w Europejskim Urzędzie Patentowym od 1978 r., ESPACEPRECES – dokumentacja patentowa krajów Europy
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Europy Środkowej i Wschodniej oraz ESPACE ACCESS-PRECES – baza bibliograficzna patentów z Europy Środkowo-Wschodniej), katalog polskich norm,
dzienniki ustaw i monitory polskie, encyklopedie i inne.
Biblioteka Nauk Humanistycznych i Społecznych gromadzi m.in. bazy z zakresu prawa polskiego (m.in.
Prawo Oświatowe, Prawo Mediów, Prawo Polskie ze
skorowidzem, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych),
historii (Teki Dworzaczka, Zbiory XIX wieku Biblioteki
Uniwersyteckiej w Warszawie), multimedialne encyklopedie ogólne i dziedzinowe (spośród wielu wydawnictw
tego typu warto wymienić: The Grolier Multimedia
Encyclopedia, Routledge Encyclopedia of Philosophy,
Sociology), słowniki (Oxford English Dictionary, Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego,
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego) i wiele innych.
Biblioteka stale rozważa możliwość wzbogacania zbiorów o dalsze wydawnictwa elektroniczne dlatego też na
jej stronie domowej bardzo często udostępniane są testowe dostępy (najczęściej jedno- lub dwumiesięczne)
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Miło nam poinformować, iż w przeprowadzonych
wyborach do Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2003Tytuł / stopień,
nazwisko i imię

1
2

dr hab. inż.
Nguyen Thi Bich
Loc
prof. dr hab. inż
Biliński Tadeusz

Komitet Mikrobiologii / członek
Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej /
członek

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
3
4
5

prof. dr hab. inż.
Miłek Marian
dr hab. inż.
Bolikowski Jerzy,
prof. UZ
prof. dr hab. inż.
Korbicz Józef
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Małgorzata Kuncewicz*
* Autorka jest pracownikiem Oddziału Informacji Naukowej
Biblioteki Nauk Humanistycznych i Społecznych
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2006 zostało wybranych 11 uczonych, którzy będą reprezentować Uniwersytet Zielonogórski. Nasi pracownicy naukowi będą uczestniczyć w pracach 8 komitetów,
zgodnie z załączoną tabelą:

Nazwa
instytucji naukowej / funkcja

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

NR

do różnorodnych baz. Ich celem jest zainteresowanie
ewentualnych użytkowników zawartością i przedstawienie możliwości serwisu. Dlatego też pracownicy
Biblioteki często zwracają się do czytelników z prośbami
o ocenę produktów oferowanych w ramach tej formy
rozpowszechniania informacji i uwagi odnośnie zasadności ewentualnego zakupu. Obecnie, do końca roku
2003, testowi poddawanych jest kilka baz wydawnictwa
ProQuest
(http://www.bu.uz.zgora.pl/pl/bazytestowe.htm).
Dzięki organizowaniu różnorodnych form dostępu do
wydawnictw elektronicznych (konsorcja, prenumerata
elektronicznych wersji pojedynczych tytułów drukowanych, płyty CD) Biblioteka Uniwersytecka ogromnie
poszerza swoją ofertę informacyjną. Za pośrednictwem
Internetu i wydawnictw multimedialnych czytelnicy
mogą korzystać nie z kilku, ale kilkudziesięciu tysięcy
tytułów czasopism i książek.

Ł

Nasi profesorowie w Komitetach
Akademii

Lp.
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Wydział Nauk Ścisłych
6
7
8
9

Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej / członek

prof. dr hab.
Gil Janusz
prof. dr hab.
Kisielewicz Michał
prof. dr hab.
Krzyśko Mirosław
prof. dr hab.
Zmyślony Roman

Komitet Astronomii / członek
Komitet Matematyki / członek
Komitet Matematyki / członek
Komitet Matematyki / członek

Wydział Humanistyczny

Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej / członek

10

Komitet Automatyki i Robotyki / Zastępca Przewodniczącego

11

dr hab.
Sady Wojciech,
prof. UZ
prof. dr hab.
Osękowski Czesław

Komitet Nauk Filozoficznych / członek
Komitet Nauk Historycznych / członek

Wśród 11 członków komitetów prof. dr hab. inż. Józef
Korbicz został wybrany Zastępcą Przewodniczącego
Komitetu Automatyki i Robotyki.
System przedstawicielski, który bazował na demokratycznych wyborach, jest szczególnie istotny przy podej-

mowaniu priorytetowych decyzji w sprawach badawczych i rozwojowych pracowników naukowych. Cieszymy się z tak licznej reprezentacji naszej uczelni
i serdecznie gratulujemy.

Promocje doktorskie

Doktoraty z matematyki, pedagogiki, elektrotechniki, budownictwa, budowy i eksploatacji maszyn oraz historii zostały obronione już na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Dyplomy doktorskie wręczyli promotorzy prac, a zaprzysiężenia w języku łacińskim dokonał JM Rektor
prof. Michał Kisielewicz. Młodzi doktorzy ślubowali, że
na zawsze zachowają pamięć o uczelni, będą ją wspierać, nie splamią honoru doktora oraz dołożą wszelkich
starań do rozwoju nauki polskiej.

Tradycją Uniwersytetu Zielonogórskiego stało się już,
iż corocznie nowi doktorzy odbierają swoje dyplomy,
które obronili na naszej uczelni. W palmiarni Uniwersytetu Zielonogórskiego w dniu 13 listopada miała miejsce
trzecia już w historii uczelni promocja prac doktorskich.
Uroczystość odbyła się w obecności władz, promotorów
oraz rodzin młodych naukowców.

Bożena Bieżańska
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Najwięcej prac doktorskich zostało obronionych w zakresie pedagogiki (5) oraz matematyki (4).
Otrzymanie stopnia doktora wymaga wykonania ważnych badań i publikacji, zdania egzaminów oraz
napisania rozprawy doktorskiej na oryginalny i jeszcze
nie zbadany temat. Jest to pierwszy stopień w rozwoju
młodej kadry. Istotnym jest, że młodzi doktorzy to najczęściej absolwenci naszej uczelni.
Grono naszych doktorów powiększyło się o 15 osób.
Dyplomy otrzymali:
S dr Zbigniew Bartkowiak: doktor nauk humanistycznych w zakresie historii
S dr Ewa Bochno: doktor nauk humanistycznych
w zakresie pedagogiki
S dr Artur Doliński: doktor nauk humanistycznych
w zakresie pedagogiki
S dr Robert Dylewski: doktor nauk matematycznych
w zakresie matematyki
S dr Jan Janiga: doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
S dr inż. Roman Kielec: doktor nauk technicznych
w zakresie budowy i eksploatacji maszyn
S dr Magdalena Kucharska: doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki
S dr Jolanta Lipińska-Lokś: doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
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S dr inż. Grzegorz Meckien: doktor nauk technicznych

w zakresie elektrotechniki
S dr inż. Beata Nowogońska: doktor nauk technicz-

nych w zakresie budownictwa
S dr Eligiusz Podolan: doktor nauk humanistycznych

w zakresie historii
S dr Aleksandra Rzepka: doktor nauk matematycz-

nych w zakresie matematyki
S dr Joanna Skowronek-Kaziów: doktor nauk matema-

tycznych w zakresie matematyki
S dr Jolanta Skutnik: doktor nauk humanistycznych

w zakresie pedagogiki
S dr inż. Robert Smoleński: doktor nauk technicznych

w zakresie elektrotechniki.
Wszystkim nowym doktorom życzymy powodzenia
w dalszym prowadzeniu badań naukowych i pracy
dydaktycznej.
Zdolność do rozwoju i kreowania własnej kadry jest
ważnym elementem rozwoju naszego Uniwersytetu.
Studia doktoranckie, prawa doktoryzowania w dziewięciu dyscyplinach i habilitowania w trzech zdecydowanie
stwarzają szansę pełnego rozwoju naukowego pracowników uczelni.
Anna Ucińska

W S P Ó Ł P R A C Y

Współpraca polsko-fińska
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uczelni przedstawicielki School of Health and Social
Care Jyväskylä Polytechnic: dr Astę Suomi i dr Marjo
Martikainen.
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Jyväskylä, skąd przybyli nasi Goście, jest miastem położonym w sercu Finlandii, ok. 300 km na północ od
Helsinek. Funkcjonuje jako centrum studenckie i przemysłowe. Region Jyväskylä liczy 110 tys. mieszkańców
i jest atrakcyjny turystycznie, zarówno ze względu na
sprzyjające warunki naturalne jak i rozbudowaną infrastrukturę.
Sama uczelnia powstała w 1992 roku, ale formalnie
zaczęła funkcjonować jako politechnika od roku 1997.
Obecnie, na 26 kierunkach, uczelnia kształci ok. 7300
studentów, z czego grupę ok. 300-osobową stanowią
studenci zagraniczni. Studia prowadzą do zdobycia
tytułu licencjata/inżyniera. Kilka kierunków oferuje
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Po sukcesie ubiegłorocznej akcji „Uniwersytet Dzieciom” odczuliśmy pewien niedosyt. Cała akcja udała
się, dzieci były bardzo zadowolone, ich opiekunowie
również, o czym świadczyły liczne podziękowania.
Jednak wiedzieliśmy, że jako członkowie społeczności
akademickiej powinniśmy pomocną dłoń wyciągnąć
również do tych, którzy są wśród nas. Wtedy nasza
satysfakcja będzie pełna. Długo rodził się pomysł co
zrobić aby powzięte zamierzenia się powiodły. Wreszcie
postanowiliśmy: będziemy zbierać pieniądze na stypendium pn. „POWER DLA EINSTEINA”. Nad całością
akcji czuwać będzie Kapituła Uniwersytecka w składzie:
prof. Jerzy Bolikowski, prof. Marian Eckert, prof. Lilianna Kiejzik, prof. Pola Kuleczka, prof. Zygmunt Lipnicki,
inż. Henryk Michalak.
Kapituła pod przewodnictwem prof. Mariana Eckerta
ustali kryteria i w zależności od wielkości zebranych
środków przydzieli comiesięczne stypendium dla zdolnego, potrzebującego młodego człowieka. Będzie to
jedno bądź kilka stypendiów (w zależności od ilości
zebranych pieniędzy) wypłacanych przez 9 miesięcy.
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możliwość kontynuacji studiów (odpowiednik naszych
studiów uzupełniających).
Podstawą dotychczasowej współpracy pomiędzy naszymi uczelniami – opierającej się głównie na wymianie
studentów oraz kadry dydaktycznej – jest umowa bilateralna zawarta w ramach programu SOCRATES/Erasmus, podpisana w 2001 roku przez Wydział
Nauk Pedagogicznych i Społecznych. Celem minionej
wizyty była chęć poszerzenia współpracy. Goście zainteresowani byli głównie problematyką pracy i opieki socjalnej, resocjalizacji, metod pracy z osobami niepełnosprawnymi jak również osobami z rodzin patologicznych. Dr Asta Suomi zainteresowana była dodatkowo
metodami nauczania stosowanymi obecnie w pedagogice, a określanymi jako „metody pracy z klientem”.
W czasie swojej krótkiej wizyty Finki zapoznały się
z systemem studiów na Wydziale Nauk Pedagogicznych
i Społecznych, a także z warunkami technicznymi panującymi na naszej uczelni. Odwiedziły Instytut Pedagogiki Społecznej oraz Zakład Poradnictwa Młodzieżowego i
Edukacji Seksualnej, jako ewentualne miejsce przyszłych
praktyk dla studentów fińskich. Dzięki fachowej pomocy mgr Anny Maleckiej Goście mieli rzadką okazję do
odwiedzenia Zakładu Karnego dla Kobiet w Krzywańcu, gdzie Marjo Martikainen porównywała warunki
panujące w polskim oddziale więziennym przeznaczonym dla matek z dziećmi z tymi, z którymi spotyka się –
z racji wykonywanego zawodu – w Finlandii.
Mimo bardzo napiętego planu pobytu Goście wyjeżdżali zadowoleni. Miejmy więc nadzieję, że wizyta ta
przyczyni się do dalszej owocnej współpracy.
Partycja Trela
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E I N S T E I N A
Pozwoli to młodemu człowiekowi poświęcić się nauce
i rozwijać swoje zdolności, a nie martwić się o to jak
dorobić do stypendium socjalnego żeby przeżyć.
Kapituła wybrana z pracowników Uniwersytetu, cieszących się powszechnym szacunkiem daje nam gwarancję, że pieniądze te trafią naprawdę tam gdzie są
najbardziej potrzebne.
Składki, jak zawsze w takich sytuacjach będą dobrowolne – jednorazowe (np. 10 zł pobrane z pensji, niekoniecznie grudniowej) albo semestralne (np. 5x10 zł pobierane co miesiąc). Oczywiście zadeklarowana suma
jest dowolna i nawet najmniejsza będzie odebrana
z wdzięcznością. Liczymy na to, że pierwsze stypendium zostanie przyznane już na letni semestr. Wierzymy
też, że cała akcja zakończy się sukcesem i każdego roku
przed Świętami Bożego Narodzenia będziemy się solidarnie składać na stypendium, które pomoże wykształcić przyszłego „Einsteina” z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
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