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s u kc e s y n a s z yc h p r ac o w n i kó w

Nagroda PAN dla
prof. K. Patana

kazie zbiorów Biblioteki Kongresu USA. Visiting Profesor
w zagranicznych ośrodkach akademickich (USA, Niemcy,
Finlandia, Austria, Norwegia, Dania, Węgry, Czechy, Słowacja). Pod jego redakcją naukową ukazało się ponad 20
prac zbiorowych. W latach 1997 – 2005 redaktor naczelny
kwartalnika „Auxilium Sociale – Wsparcie Społeczne”. Od
Wydział IV Nauk Technicznych PAN przyznał Nagrodę 2008 roku przewodniczący Rady Wydawniczej czasopisma
Naukową prof. Krzysz„Auxilium Sociale Novum”. Wiceprzewodniczący KNP Poltofowi Patanowi z Wyskiej Akademii Nauk.
działu Elektrotechniki,
Profesor Andrzej Radziewicz-Winnicki jest laureatem
Informatyki i Telekowielu nagród m.in. MEN w dziedzinie badań naukowych;
munikacji Uniwersytetu
Pro Scientia et Arte – najbardziej zaszczytnego wyróżnieZielonogórskiego. Pronia Uniwersytetu Śląskiego. Od kilku lat pracuje w Katedrze
fesor Patan znalazł się
Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Zielonogórskiego.
wśród siedmiu laureatów tegorocznej edyMirosław Kowalski, profesor
cji Nagrody.
nadzwyczajny
Uniwersytetu
Nagroda Naukowa jest
Zielonogórskiego,
kierownik
corocznym, indywiduKatedry Teorii i Filozofii Wyalnym wyróżnieniem za
chowania UZ, z-ca przewodtwórczą pracę naukową
niczącego Zespołu Teorii Wy(lub cykl prac) z dziechowania przy KNP PAN, przedziny nauk technicznych. Mogą ubiegać się o nią badacze, wodniczący Zarządu Oddziału
którzy w roku opublikowania pracy zgłoszonej do nagrody Polskiego Towarzystwa Pedalub ostatniej z cyklu zgłoszonych prac nie przekroczyli 45 gogicznego w Zielonej Górze.
roku, nie posiadają tytułu profesora i nie byli dotychczas Jest autorem, współautorem,
wyróżnieni taką nagrodą. Zgłoszone do nagrody prace mu- redaktorem lub współredaktoszą być opublikowane nie dawniej niż w ciągu ostatnich rem kilkudziesięciu artykułów
czterech lat kalendarzowych.
naukowych i książek, w tym
m.in.: Zdrowie – Wartość – Edukacja; Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim; Przemoc i zdrowie w
obrazach telewizyjnych. Edukacja przez codzienność telewizyjną (Violence and health in television. Education
by TV “commonplace”); Kultura – Edukacja – Wychowanie
(zmiany dostrzegane i odczuwane); Przestrzeń edukacyjna–oczekiwania, doświadczenia i dylematy społeczne;
Edukacja w przebiegu życia. Od dzieciństwa do starości;
Studia z Teorii Wychowania; Wspomaganie pedagogiczne niedostosowanych społecznie, Ku odpowiedzialności
za edukację (między wolnością a zniewoleniem), Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna, Myśleć o
zdrowiu. Między wolnością a zniewoleniem (Think about
health. Between freedom and slavery).
Profesor Mirosław Kowalski jest członkiem rad naukowych
i redakcyjnych wielu zagranicznych i krajowych czasopism
(Kadencja 2011-2014)
naukowych m. in.: Problems of Education in the 21st Century; ACC JURNAL; Media4u Magazine; Journal of InterAndrzej Radziewicz-Winnic- national Scientific Publications: Educational Alternatives;
ki – profesor zwyczajny Uni- Studia z Teorii Wychowania; Społeczeństwo i Rodzina.
wersytetu Zielonogórskiego,
wybitny socjolog wychozebrała Ewa Sapeńko
wania i pedagog społeczny.
Zajmuje się m.in. analizą
procesów społecznych oraz
skutków wprowadzonych radykalnych zmian organizacyjnych i programowych w
instytucjonalnej oświacie, a
także problemem marginalizacji społecznej (wykluczenia). Jest autorem bardzo
wielu publikacji, również
w języku angielskim – 12
z nich znajduje się w wy-
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