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IV Dni Niemieckie
IV Dni Niemieckie na Uniwersytecie w Zielonej Górze (9-14 października 2006) zostały zainicjowane
przez CKiJN UZ i zorganizowane z udziałem SNJO
UZ, Instytutu Germanistyki UZ, Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej UZ, Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki UZ, Radia INDEX, Parlamentu Studenckiego UZ,
Urzędu Miasta Zielonej Góry, placówek oświatowych w
Zielonej Górze, oraz WiMBP im. C. Norwida w Zielonej
Górze.
Przyjętego na etapie organizacji programu nie udało
się zrealizować w całości ze względu na odmowę ze
strony Fundacji Polsko-Niemieckiej.
Obchody Dni Niemieckich rozpoczęła - jak co roku
młodzież szkół średnich naszego miasta „Akcją Jabłuszko”.
Piękny plakat reklamujący IV Dni Niemieckie został
wybrany z pośród 68 prac studentów z Katedry Sztuki i
Kultury Plastycznej, które wpłynęły na konkurs ogłoszony jeszcze w kwietniu.
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W dniu 9 października w auli UZ pod honorowym patronatem JM Rektora UZ odbył się uroczysty koncert
Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół Budowlanych w Zielonej Górze.
Wszystkie imprezy organizowane w ramach Dni Niemieckich miały charakter otwarty dla mieszkańców Zielonej Góry. W obchody włączyli się również obywatele
niemieccy urodzeni w Zielonej Górze. Radio INDEX
włączyło sprawozdania z imprez w codzienny serwis.
Na szczególną uwagę zasługuje spotkanie w dn. 11
października br w Sali Dębowej WiMBP im. C. Norwi-
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da w Zielonej Górze, którego celem była popularyzacja znajomości języka i literatury niemieckiej wśród
przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i średnich.
W Bibliotece otwarta została wystawa na temat
Nieznane związki J.W.Goethego ze Śląskiem i Nadodrzem.
Dział Zbiorów Specjalnych Biblioteki UZ przygotował
z okazji Roku Mozarta – wystawę o tym genialnym twórcy.
Instytut Germanistyki przeprowadził warsztaty teatralne pod kierunkiem gości z Niemiec, konkurs improwizacji teatralnych, a także wystawę i wykład dla studentów
na temat DAAD.
Parlament studencki zorganizował szkolenie dla studentów Ponad granicami. W kościele Najświętszego
Zbawiciela odbyło się nabożeństwo ekumeniczne i koncert muzyki organowej.
Współpracująca z CKiJN od lat Szkoła Myślenia
Twórczego zorganizowała happening i wystawę zdjęć.
Na zakończenie IV Dni Niemieckich odbyło się polsko-
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-niemieckie Święto wina w Świdnicy.
Podsumowując tegoroczne IV DNI Niemieckie warto
podkreślić ich korzystny związek na rzecz współpracy
Uniwersytetu z instytucjami oświatowymi i kulturalnymi
w mieście.
Barbara Krzeszewska-Zmyślony

