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Minisympozjum Fizyki Statystycznej jest cyklicznym spotkaniem ﬁzyków zajmujących się zagadnieniami ﬁzyki statystycznej. Spotkania odbywają się raz w roku w jednym z
ośrodków: Poznań, Wrocław, Częstochowa i Zielona Góra.
Celem spotkań jest informacja o najnowszych trendach w
dziedzinie ﬁzyki statystycznej, prezentacja osiągnięć w tej
dziedzinie ośrodków biorących udział w sympozjum oraz
promocja młodszych pracowników nauki, szczególnie doktorantów.Pomysł cyklicznych sympozjów z dziedziny ﬁzyki

uniwersytet

zielonogórski

statystycznej wziął się ze spotkań ﬁzyków holenderskich w
ramach ich /Landelijk Seminars/, które odbywają się raz w
miesiącu i za każdym razem mają miejsce w innym ośrodku
uniwersyteckim w Holandii. Organizatorzy spotkania są
odpowiedzialni za udostępnienie sali wykładowej i opłacają
/lunch/. W Polsce pomysłodawcą podobnych spotkań, które
odbywają się raz w roku zwykle około 6. grudnia (Świętego
Mikołaja), jest dr hab. Andrzej Drzewiński. Początkowo spotkania oparte były tylko o dwie grupy naukowe, prof. dr. hab.
Józefa Sznajda z INTiBS PAN we Wrocławiu i prof. dr. hab.
Grzegorza Kamieniarza z Wydziału Fizyki UAM. Pierwsze
spotkanie miało miejsce w 1996 roku w INTiBS PAN we
Wrocławiu. Kolejne spotkania odbywały się naprzemiennie
w Poznaniu i we Wrocławiu aż do 2004 roku, kiedy to organizatorem spotkania została Politechnika Częstochowska w
Częstochowie. W 2005 roku spotkanie ponownie odbyło się
w INTiBS PAN we Wrocławiu. W 2006 roku gospodarzem
XI Minisympozjum Fizyki Statystycznej został Instytut Fizyki
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wykładowcami byli: prof.
Magdalena Załuska-Kotur (IF PAN i IF UKW, Warszawa),
prof. dr hab. Andrzej Pękalski (IFT, UWr, Wrocław), prof.
dr hab. Grzegorz Kamieniarz (WF, UAM, Warszawa) oraz
szereg krótkich komunikatów przedstawicieli z ośrodków w
Poznaniu, Wrocławiu, Zielonej Górze i Częstochowie.
Organizatorami sympozjum byli dr hab. M.R. Dudek
prof. UZ i dr B.Grabiec (Instytut Fizyki, UZ).
Bogdan Grabiec

wydział ....Instytut
Filologii Germańskiej
humanistyczny
Konferencja naukowa
W dniach 24-26 listopada 2006, w malowniczo położonym zamku Rauischholzhausen w bezpośredniej bliskości niemieckiego miasta Gießen odbyła się trzydniowa
konferencja naukowa pt. Kinder- und Jugendliteratur und
Narratologie (Literatura dla dzieci i młodzieży a narratologia), zorganizowana w ramach współpracy Instytutów
Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego
oraz Uniwersytetu im. Justusa Liebiga w Gießen.
Organizatorami konferencji, będącej trzecim z cyklu
ww. współpracy spotkaniem strony niemieckiej i polskiej,
byli prof. Carsten Gansel z Uniwersytetu w Gießen, prof.
Hermann Korte z Uniwersytetu w Siegen, oraz dr Paweł
Zimniak z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Tematem spotkania były zagadnienia i ktualne tendencje z dziedziny narratologii w obszarze literatury dla
dzieci i młodzieży.
Zarówno w procesie tworzenia jak i recepcji tekstów literackich konieczna jest koncentracja nie tylko na treści
utworu, ale i na sposobach narracji. Dlatego też widoczny w ostatnim czasie wzrost zainteresowania narratologią historyczną przekłada się na rosnącą liczbę publi-

kacji naukowych (m.in. Fotis Jannidis, Ansgar Nunning,
Jörg Schönert).
Zapoczątkowany w latach 70-tych, w ramach ówczesnych przemian społecznych, proces rozwoju doprowadził do powstania nowoczesnej literatury dla dzieci
i młodzieży - zmieniła się, w porównaniu z literaturą
tradycyjną, struktura tekstów, wzrosła ich „literackość”.
Ponadto obserwuje się proces ujednolicenia literatury dla dzieci i młodzieży oraz literatury dla dorosłych.
Analiza nowoczesnych tekstów dla dzieci i młodzieży
i dyskusja na temat zagadnień z dziedziny narratologii
wymaga oparcia się na odpowiednim materiale naukowym, na opracowaniach pojawiających się od lat 50-tych w ramach nowoczesnej teorii powieści.
Z tajnikami procesu powstawania oraz fragmentami
swojej pierwszej, cieszącej się dużym zainteresowaniem czytelników niemieckich powieści „Schattauers
Tochter” zapoznał słuchaczy w pierwszym dniu konferencji autor Arno Orzessek.
W kolejnych dwóch dniach wygłoszono 13 referatów. Wśród prelegentów byli m.in. prof. Michael Scheffel
(Wuppertal), prof. Hermanna Korte (Siegen) i prof. Carsten
Gansel (Gießen).
W konferencji uczestniczyło pięcioro pracowników naukowych z IFG naszej Uczelni. Troje z nich: dr Paweł Zimniak,
mgr Monika Hernik-Młodzianowska oraz mgr Marta Ratajczak
wygłosiło referaty.
Wszystkie wygłoszone referaty wzbudziły duże zainteresowanie słuchaczy i niejednokrotnie były punktem
wyjścia do ożywionej dyskusji i wymiany poglądów.
Organizatorzy planują ich druk i publikację.
Gerda Nogal

Satyra oczami Francuzów,
Niemców i Polaków
Czy śmiejemy się z tego samego? Czy kabaret to zawsze to samo? Dyskusję na ten temat podjęli studenci
z zaprzyjaźnionych uczelni z Francji (Angers), Niemiec
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