s.3 1 8
W numerze mi-:dzy innymi :
0 0 cytowaniach prac naukowych- krytycznie s. 4 0 Polsko-brytyjski program wspolpracy s. 9
0 100. rocznica urodzin prof. J.Mazura s. 6-7
0 Ogloszenia KBN s.lO
0 Biblioteka GlOwna informuje, proponuje s. 8 0 Program /NCO-Copernicus s. 11
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przez prof. R.N atusiewicza.

1-15 styeznia 1997 j

nr 84

2

A\

C(J>

1fJ>
~

j

PKZP INFORMUJE
Uprzejmie informujemy czlonk6w PKZP,
ze zgodnie z uchwal:'l_Zarz'l_du PKZP z dnia
10.12.1996 r., od dnia 1 stycznia 1997 roku
b'<d<t obowi'l_zywaly no we zasady udzielania
i splacania pozyczek:
Wklad
Maks. wys. poeyczki
do 50 zl:
powyzej 50 zl:

200 zl
3,5 x wktad

*

Z.asady splaty pozyczek:
Wysokosc poeyczki

Liczba rat

do 500 zl
5
do 1000 zl:
6
do 2000 zl:
8
do 3000 zl
10
powyzej 3000 zl
12
Przypominamy, ze w da1szym ci<tgu obowi'l_Zuje zasada trzymiesi'<cznego okresu karencji, jaki musi uplyn'l_c od daty spl:acenia
ostatniej pozyczki do momentu otrzymania
nowej . w przypadku posiadania srodk6w w
kasie PKZP, Zarz<td moze podejmowac na
biez'l_co decyzje o skr6ceniu trzymiesi'<cznego okresu karencji. Osoba skladaj'l_ca wniosek o pozyczk'< we wcze5niejszym terminie,
powinna swoj'l_ prosb'< o skr6cenie okresu
karencji uzasadnic pisemnie.
Przyklad obliczania okresu karencj i: pozyczk'< w dniu 15 lutego mog'l_ otrzymac te
osoby, kt6re spl:acily ostatni'l_rat'< poprzedniej
pozyczki przed dniem 15 listopada ubiegl:ego roku.
*)
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obejmuje teori'< gier i oligopoli. Drugim z
wyr6znionych jest prof. Aleksander Zelias
zAkademii Ekonomicznej wKrakowie. Zajmuje si'< on teori<t i zastosowaniem statystyki, ekonometri(\, prognozowaniem i ekonomi<t przestrzenn'l_.
11 grudnia Uniwersytet Wroclawski nadal
doktorat honoris causa Wladyslawowi Bartoszewskiemu, wykladowcy KUL-u, uniwersytet6w w Mona chi urn, Eichstaedt i Augsburgu, ambasadora w Austrii (1990-95), ministra spraw zagranicznych (1995), autora licznych publikacji.
Odnotowujemy jednoczesnie, ze wielokrotny gosc Politechniki Wroclawskiej, wieloletni
(od 1989 r.) prezydent Fundacji FrancjaPolska Jacques de Chalendar otrzymal I 0
grudnia doktorat honoris causa Uniwersytetu Sl<tskiego.
Wsr6d prac pana de Chalendara wymienic
nalezy ksi'l_zk'< ,Une loi pour l'universite"
(1970) zawieraj'l_c'l_przemyslenia dotycz'l_ce
szkolnictwa wyzszego, a takze ,Le mecenat
en Europe" ( 1987) dotycz'l_C'l_ wsp6lpracy
naukowej i technicznej w Europie. Najnowsza z jego ksi'l_zek, ,France- Pologne. Une
nouvelle a venture, (1995) poswi'<cona jest
stosunkom polsko- francuskim. Autor poszukuje w niej nowych form wsp6lpracy i wskazuje obszary, w obr'<bie kt6rych wsp6lpraca
ta moze dac najlepsze wyniki: nauczanie
uniwersyteckie, rozw6j demokracji lokalnej
i wsp6lprac'< techniczn'l_.
(,,Przeglqd Vniwersytecki",
,Gazeta U11iwersytecka")

zszych w Polsce. Podano tam tez dane o studiach podyplomowych i doktoranckich.
Mozna zamawiac t'< publikacj'< drog'l_pocztoW'l_. Cena wynosi 15 zl (+koszta przesylki).

OPtATEK '97
JEm. ks. kardynal: Henryk Gulbinowicz
zaprosil: przedstawicieli srodowisk akademickich na tradycyjne spotkanie opl:atkowe, kt6re
odbylo si'< 5 stycznia 1997 .. Kazanie podczas
koncelebrowanej Mszy Sw. wyglosil ks .
Marian Biskup, rektor Seminarium Duchownego. W imieniu pracownik6wuczelni wroclawskich glos zabrala pani prof. Zofia Ignasiak, prorektor AWF. Politechnika Wroclawska byla reprezentowana m .in . przez JM
Rektora prof. Andrzeja Mulaka i Prorektora
ds. Nauki prof. Jerzego Zdanowskiego .

JAK SZUKAC GRANTOW
Biuletyn KBN ,Sprawy Nauki" nr 4/96
opublikowal om6wienie podr'<cznika ,Grant
Application Writer's Handbook" autorstwa
Liane Reif-Lehrer. Wyjasnia on, ze nie tylko
trzebamiec ciekawy pomysl:na badania. Trzeba r6wniez jasno i umiej'<tnie przedstawic
plan dzial:ania, sprz'<t i metody, kt6re zostan'l_
wykorzystane, a takze kadr'<, kt6ra rna uczestniczyc w dzialaniach. Zalozenia musz<t
zna lezc odzwierciedlenie w kalkul acji koszt6w. Niestety ksi<tzka ta nie jest dost'<pna
na polskim rynku.

MOWIC PO POLSKU

do I 0 zl, jednak nie

niz 4000 zl

SZCZECIN - MIASTO NAUKI
PRZEWODNICZ/jCY PKZP
dr ini.. Bro11islaw Majchrzak

POKtOSIE SLEDZTWA NA UG
Akt oskarzenia w sprawie fatszowania dyplom6wukonczeniastudi6wna Uniwersytecie Gdanskim przekazala do S<tdu Rejonowego w Sopocie Prokuratura Wojew6dzka w
Gdansku. Oskarzenie obejmuje Aleksandr'<
J., pracownic'< Wydzialu Zarz'l_dzania UG,
kt6rej prokurator zarzuca wystawienie w lipcu 1995 r. fal:szywych zaswiadczen 0 zaliczeniach i egzaminach oraz ukonczeniu studi6w,
a takze trzech student6w posluguj'l_cych si'<,
zdaniem prokuratury, tymi sfalszowanymi
dokumentami.
(,,Rzeczpospolita" 3.01.1997 r.)

DOKTORATY HONORIS CAUSA
W ostatnim okresie uczelnie wroclawskie
przyznaly kilka doktorat6w honoris causa.
261istopada Akademia Ekonomiczna uhonorowal:a w ten spos6b laureata Nagrody
Nabla profesora Reinharda Seltena z Uniwersytetu wBonn . Jego tematyka badawcza

Listopadowo-grudniowy numer pisma
"Nasz Uniwersytet" informuje, ze dwaj profesorowie Uniwersytetu Wroclawskiego:
Antoni Furda l i Jan Miodek zostal i czl:onkami 30-osobowej Rady J'<zyka Polskiego.
PrzewodnicZ'l_cym radyzostalj'<zykoznawca,
prof. Walery Pisarek z Uniwersytetu Jagiellonskiego.
Rada J'<zyka Polskiego zostala powotana
jako organ doradczy przez Prezydium PAN
na 5- letni'l_ kadenck B'<dzie wydawac opinie w sprawach publicznego uzywania j'<ZYka polski ego, upowszechniac normy i kryteria oceny.

JM Rektor prof. Andrzej Mulak zostal zaproszony na obchody 50-lecia szko1nictwa
wyzszego na Pomorzu Zachodnim. Uroczystosci mialy miejscc w grudniu. Szczecinjest
siedzib<tkilku wyzszych uczelni: Politechniki, Uniwersytetu, Pomorskiej Akademii Medycznej,Akademii Rolniczej, Wyzszej Szkoly Morskiej, a takze szk6t prywatnych: Zachodniopomorskiej SzkolyBiznesu, Wyzszej
Szkoly Administracji Publicznej i Wyzszej
Szkol:y Sztuki U zytkowej . W Szczeci nie studiuje 3 5 tys. os6b, z czego 850 w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu.
NAUKA WROCtAWSKA
W uroczystosciach wzi::tl udzial prezydent
Ukazat si'< numer 8 (pazdziernik - listopad
Aleksander Kwasniewski, kt6ry spotkat si'<
1996) Biuletynu Informacyjnego Oddzialu
z mlodziez::t.
PAN we Wroclawiu "Nauka wroclawska".
Zawiera on informacj'< o Po1skim TowarzyDLA PRZYSZt YCH
stwie Biometrycznym i jubileuszu 50-lecia
AWF, o konferencjach i wyktadach WszechSTUDENTOW IICH RODZICOW
nicy PAN. Zamieszczono tam tez streszczeAkademicka Oficyna Wydawnicza zLub li- nie wykladu "Lampy i swieczniki w dziejach
na wydal:a obszerny, 400-stonicowy ,Infor- Europy". Nas najbardziej ucieszyl:a wiadomator dla kandydat6w na studia w roku aka- mosc o odczycie prof. dr Grzegorza Zalucdemickim 1997 /98" zawieraj <tCY wykaz kiego "Wplyw zwierz'l_t na psychik'< czlowiewszystkich panstwowych i niepanstwowych, ka" wygloszony na Wroclawskim Czwartku
ale zatwierdzonych przez MEN szkot wy- Naukowym.

1- 15 stycznia 1997

3

""T

\I.._

IV POSIEDZENIE SENATU
(19.12.1996)
Senat zatwierdzil wnioski:
- o mianowanie stanowisko profesora zwyczajnegoprof. drin:i. Andrzeja Halasa (Wydz.
Elektroniki),
- o powotanie na stanowiska profesora nadzw.
PWr dra hab. in:i. Adam a Janiaka i dra hab.
ini. Tadeusza Wi~ckowskiego (obaj z Wydz.
Elektroniki),
- o ponowne mianowanie na stanowisko profesora nzw. PWr dra hab. in:i. Antoniego Diegus a (WBLiW) i dra hab. Jacka Wlasaka
(WPPT).
• Zatwierdzono propozycje kandydatur do
Nagrody Prezesa Rady Ministr6w, kt6ra rna
obecnie zmodyfikowany regulamin . Moze bye
przyznana za rozprawcc doktorsk<\_ (tu granica
wieku 35 !at) lub za dorobek. Senatzatwierdzit
kandydatury:
- dra in:i. Stanislawa Piestraka (Wydz.
Elektroniki)- za wybitne osi~nicccia naukowe,
- dr in:i. Alicji Mazur (Wydz. Elektroniki)
- za rozpraw~ doktorskq,
- dr in:i. Roberta Muszynskiego (Wydz.
Elektroniki) - za rozprawcc doktorsk<\_.
• Pani Kwestor C.Palczak przedstawila projekt prowizorium budzetowego na I kwartat
1997. Kwotowo odpowiada to 1/4 srodk6w
przy padaj(\.cych na rok ubiegly. Senat przyj<\_l
propozycj'< jednoglosnie (53 :0:0), ale wywi<\_zala sit< dyskusja na tern at sposob6w konstruowania budzetu. Dr J.Gorniak zlozyl wniosek,
by przcd przcdstawienicm Senatowi do zatwierdze nia ostatecznej wcrsji budzetu sprawQ szerzej przedyskutowac i om6wic na kolegium
dziekan6w. Pozwoli to wielu zainteresowanym
zapoznac sil( ze sposobami konstruowania budzetu. Dziekani R.Nowicki i R. Grz:tslewicz
orazdr R.Radomski poparli wniosek. JM Rektor prof. A.Mulak podkreslil, ze kai:de stosowane rozwi<\_zanie budzi zastrzezenia, kazda
grupa (np. grantobiorcy, Samorz(\.d Studencki)
d<\_zy do wydzielcnia swego funduszu z puli
srodk6w Uczelni, jednakze takie d<\_zenia musz<\. bye czt<sciowo ograniczane ze wzgl~du na
politykcc finansow<\_ PWr. Prorektor ds.Ogolnych dr L.Jankowski przypomnial, ze algorytm rozdzialu pienil(dzy pomiccdzy wydzialy by I opracowywany przez 3 lata, a uwzgll(dniono w nim wiele czynnik6w: ilosc pracownik6w,
ilose student6w, wsp6lczynniki kosztochlonnosci i wsp6lczynniki uwzglccdniaj(\.ce kwalifikacje kadry. Prof. J.Zwozdziakpodkreslil potrzebt< przygotowania priorytet6w Uczelni w dziedzinie finansowania badan wlasnych. Prorektor ds.Nauki prof. J.Zdanowski stwierdzil, ze
w celu poznania calosci przeplywu pienit<dzy,
takze tych nie id<\_cych na ~ · dzialy, niezbt<dne
jest przedstawienie bilansu po zakonczeniu roku
1996. Wladze Uczelni zamierzaj<\_to zrobic. Jednocze5nie prorektor zauwazyl, ze od czasu objt<cia swej funkcji zmienil pogl<\_d na tern at niekt6rych sposob6w dyspo nowania srodkami .
Dotyczy to np. amortyzacji. Poprzednio S<\_dzil,
ze jest to pozorne kursowanie pienit<dzy, procedura daj(\.ca pole dla dzialalnosci biurokratycznej, zas slrumien pienit<dzy powracaj<\_cych
do instytut6w jest bardzo maly. Tymczasem
okazuje sit<, ze ok. 80% amortyzacji wracajako
dotacja na koszty posrednie. Wiele instytut6w
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otrzymalo w ten spos6b znaczne kwoty: kilka- potrzebt< premiowania wyr6zniajitcych sit< pradziesi<\_t, a nawet kilkaset milion6w zl. Podob- cownik6w.
nie przedstawia Sit< sprawa odsetek od srodk6w
• Mgr J.Biezunski (SWFiS) i mgr Marian
z grant6w KBN-owskich. KBN wycofal sicc z G6recki (SNJO) zlozyli interpelacje w sprawie
koncepcji przekazywania grantobiorcom odse- okreslenia:
- w jakiej CZt<SCi wynagrodzenie zasadnicze
tek od srodk6w znajduj<\_cych sit< na koncie
uczelni. Gdyby nie bylo rezerw, to ze wzglt<du pracownik6w kierowanych przez nich jednona op6znienia w przekazywaniu srodk6w mi- stek (instruktor6w, wykladowc6w, starszych
nisterialnych Uczelnia nie moglaby placie re- wykladowc6w) jest przedmiotcm prawa autorgularnie pensji.
skiego,
• Sprecyzowano uprawnienia Jaureat6w i fi- mozliwosci prowadzenia prze z tee kadrt<
nalist6w olimpiad przedmiotowych ubiegaj<\_- wyklad6w.
cych sit< o przyjt<cie na studia na PWr w ci~u
Nie widzit oni powodu, by - wobec braku
najblizszych 3 lat. Podstaw(\. decyzji byly zmiany przepis6w podatkowych w tym zakreuchwaly rad wydzial6w. W wykazie pojawily sie- spos6b naliczania podatk6w od dochod6w
sicc dwie nowe olimpiady: informatyczna i che- kadry obu Studi6w mial si'< zmicnic w zestamiczna. Przewodnicz<\_cy Sen.Komisji ds .Dy- wicniu z 1996 rokiem.
daktyki prof. J.Swi:ttek poprosil o zatwicrdze• JM Rektor poinformowal o podr6iy do
nie propozycji. Senat przyj<\_l wniosek (53 :0:0). Drczna i Monachium, jakit odbyl wraz z grupit
• Wyrai:ono zgodcc (52:0: 1) na przeprowadzenie pracownik6w PWr.
rekrutacji na rozpoczynaj(\.ce sit< od lute go studia:
Om6wil tez ostatni<t naradcc w MEN . Przed- na Wydz. Budownictwa -zaoczne, uzupel- stawiciclc resortu podkrcslali wzrost wsp6lniajil.ce st. magisterskie,
czynnika scholaryzacji. 0 jakosci ksztalcenia
- na Wydz. Informatyki i Zarzitdzania- za- nic m6wiono . Jako bariery rozwoju wymieniaoczne, uzupelniajitce st. magistcrskie,
no finansc i braki kadrowe. Nowy projekt kon- na Wydz. Elektrycznym - zawodowc st. stytucji zaklada, ze studia nie bt<dit bezp!atne.
inzynierskie,
Szczeg6l6w brak, gdyz w tym zakresie ma
- na Wydz. G6rniczym- zawodowe st. inzy- nast!I.Pic delegacja do ustawy. Mozna spodzienierskie,
wac si~ wprowadzenia systemu kredytowania.
- na Wydz. Chcmicznym- zaoczne st. inzyZapowiedziano, ze w tym roku wzrost srodnierskie w Filii Walbrzyskiej.
k6w na badania wlasne wyniesie 12% ponad
Rekrutacja odbccdzie sit< wg. dotychczaso- inflacjcc (tzn. chyba planowany poziom inflawych zasad.
cj i). W 1997 r. dotacja na szkolnictwo wyzsze
• Przeprowadzono reasumpcjl( glosowania w wynicsie 0,86% PKB (ostatnio 0,84% PKB).
sprawic naliczania 50% koszt6w uzyskania przy- Wydatki na oswialt< wzrosnit o 2 1,5%, a w
chod6w zaczynnosci nauczycieli akademickich. szkolnictwie wyzszym o 7,5% ponad inflacjt<.
(Przychody te, uzyskiwane w roku 1997 i Mozna sit< natomiast obawiac, :i:e na rzeczywip6 zniejszych, w ramach stosunku pracy Sit sty poziom podwyzki negatywnie wp!ynit tzw.
przedmiotcm prawa autorskiego.) Poprzednio skutki przeniesione .
przyjt<la wersjadeklaracji,jakitmieli skladae w/
Z nieformalnych rozm6w w MEN wynika,
w tw6rcy, stwarzala Wittpliwosci, bo zawierala rosn(\.szanst< na realizacjcc budowy bib1ioteki PWw
stwierdzenia negatywne. Niezbt<dne jest przyjt<Min. K.Przybysz zapowiedziai, ze dit:i:Y sit<,
cie wersji zoswiadczeniem pozytywnym. Sen at by algorytm rozdzialu srodk6w premiowal jakose
przyjitl wniosekjednoglosnie (52:0:0).
ksztalcenia. Mozc to wi¥8e sit< z premiowaniem
W zwi~ku ze lii.Sprawitzar6wno przewodnicZ!I.- uczelni stosujitcych egzaminy wstt<pne.
cy PPPWr mgr J.Borowiec jak i Prorektor
Dose powszechne byly glosy o bard zo niskim
ds.Nauki prof. J.Zdanowski zglosili krytyczne poziomie szko lnego nauczania z matematyki i
uwagi do sposobu informowania o w/w sprawie fizyki. Niekt6rc uczelnie, np. A GI-l rozwiitZUj<\_
przez ,Pryzmat". Bylismy podobno zbyt lakonicz- ten problem tak, :i:e delegujit swoich obserwani, przezco nie skanalizowalismy nastroj6wwsr6d tor6w do komisji maturalnych.
nie-wykladowc6w. Ludu pracujqcy - sony.
Ostatnia narada Konferencji Rektor6w Wy• Przeprowadzono glosowanie nad przedsta- zszych Uczelni technicznych pokazala, ze Sit
wionymi przez JM Rektora kandydatami do r6znc koncepcje konstytuowania takich instyRady Fundacji Rozwoju PWr. W sklad Rady tucji. Podczas gdy prof. A.Koj z UJ popiera
weszli : prof. A.Grzech, prof. J.Kmita, prof. strukturt< kastowit(czlonkowie zwykli i stowaJ.Koch, dr W.Myslecki, dr Z.Okraszewski i rzyszeni), wiele uczelnijcst za strukturit demoprof.J.Zwozdziak. Wynikglosowania : 51:0: I . kratycznit. Obserwuje sit<, ze w wielu mniej• Odpowiadajitc na interpelacj~prof. R. Grz:t- szych osrodkach zanika r6znica mi~dzy uczelslewicza Prorektor ds. Ogolnych dr L.Jan- niami panstwowymi i prywatnymi.
kowski stwierdzil, zc obowiitZUjitCY regulamin
Przewija sil( propozycjaskasowania CK,jedpremiowania zostal uzgodniony ze zwi~kami nak:i:c nie nalezy sicc spodziewac jej realizacj i.
zawodowymi po dlugich negocjacjach. Sukce• PWr postanowila przyjite darowi znt< wartosem wladz PWr jest regulacja premii w zakresie sci 130 tys. DM od Fundacji 1-Iumboldta w
3%. Mozna to wykorzystac. Kodeks pracy nie postaci sprzC<tU dla lnstytutu Konstrukcji i
operuje pojccciem CZt<SCi uznaniowcj. Dr Eksploatacj i Maszyn .
W.Jablonski (,,S") przypomnial w zwiitzku z
• Prorektor ds. Ogolnych dr L.Jankowski
tym, ze rozwazana byla propozycja wlitczenia poinforrnowal o nowych mozliwosciach techprcmii do pensji, ale zwi¥ki zawodowe wyco- nicznych Oficyny Wydawniczej PWr.
faly sit< z tej koncepcji, gdyzjej skutkiem mogly
• Druki legitymacji PKP Sitju:i: na Uczelni.
bye zwolnienia pracownik6w, jako ze premii Nalezy zwr6cic uwagt<, bywkJejane zdjt<cia byly
mozna nie wyplacic, a pensjt<- trzeba zapewnic. aktualne!
Prof. R.Grz:tslewicz ponownie podkreslil
Nastccpne posiedzenie Senatu 23 stycznia.
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0 cytowaniach
prac naukowych
- krytyczn ie

(1)

Bibliotcka G16wna PWr przygotowuje informacje o cytowaniach
prac poszczeg6lnych pracownik6w naukowych naszej Uczelni wed~ug Science Citation Index. W zwii\_zku z tym chcielismy zaprezentowae Panstwu skr6t artyku!u prof. Andrzeja Kajetana Wr6blewskiego zamieszczonego w ,Sprawach Nauki" nr 2/1996 i opartego na
11rtykule polemicznym w ,Nauce Polskiej" (III, s.125-139, 1994).
,Autor zach~ca tez do przestudiowania pracy Jana Kozlowskiego
.. ,Micj see nauki polskiej w swiecie" (Warszawa, 1994) w kt6rej mozna
znaleze wiele waznych i ciekawych danych liczbowych .
Co trzeba wiedziec o SCI
Wady SCI jako zr6dla informacji naukometrycznej Sit znane od
dawna i byly wielokrotnie analizowane. Oto gl6wne z nich:
1. SCI podaje tylko nazwisko pierwszego autora cytowanej pracy.
Nazwiska drugicgo, trzeciego i dalszych wsp6lautor6w nie Si\_podawane.
2. SCI faworyzuje pismiennictwo angloj'<zyczne zwlaszcza anglosaskie.
3. SCI faworyzuje al fa bet tacit'tski, wielkie centra nauki oraz nauki
podstawowe w stosunku do stosowanych.
Ponadto, kazdy korzystaji\_cy z SCI powinien zdawae sobie spraw'<
z nast'<puji\_cych fakt6w:
4. Liczba cytowanjest proporcjonalna do calkowitej liczby publikowanych prac, ta zas jest wprost proporcjonalna do liczebnosci
uczonych w danej dyscyplinic.
5. W r6znych dyscypl inach istnieji\_ r6zne zwyczajc dotyczi\_ce
cytowania prac innych autor6w. R6Znice sredniej liczby cytowan
podawanych w pracach z ~6znych dyscyplin mogi\_ bye bardzo duze.
6. Prace przegli\_dowe Sit cytowane znacznie cz'<sciej niz inne- jest
to przejaw swoistego , lenistwa" autor6w, kt6rzy woli!. zacytowae
jeden artyku~ przegli\_dowy zamiast wielu prac.
7. Prace mogi\_nie bye cytowane w bibliografii, poniewai ich wyniki staly si'< powszechnie znane i weszly do litcratury jako twierdzenia, wzory, tcorie, reakcje itp. dane go autora (nikt nie cytuje pracy
Einstcina, w kt6rej podal on wz6r E = mel, chociaz wszyscy nazywaji\_ ten wz6r wzorem Einstcina!).
8. Prace bywaji\_ cz'<sto cytowane, ponicwaz Sit bl'<dnc, w~asnie w
celu podkreslenia bl'<d6w. Nickiedy dochodzi do paradoksalnej sytuacji, ze cytowania zdobywa si~ za errat'< bl'<d6w.
9. Prace mogi\_ bye rzadko cytowane w danym okresie, poniewaz
nie zostaly jeszcze wlasciwie docenione.
l 0. Zestawicnia cytowan w SCI Sit wierni\_kopii\_cytowan w oryginalnych pracach . Je5li wi'<c nazwisko autora zostanie w bibliografii
danej pracy przekr~conc, to blitd zostanie powielony w SCI. Tymczasem ortografia dtuzszych nazwisk, zwtaszcza slowianskich finskich, w'<gierskich czy dalekowschodnich, sprawia klopoty autorom
zachodnioeuropej skim i amerykanskim, kt6rzy stanowii\_ znaczni\_
cz'<se wszystkich autor6w prac naukowych. Dodatkowo nalezy tez
wspomnieeo zdarzaji\_cych si'< pr6bach podnoszenia w!asnego wskaznika OSii\_gni'<e przezautocytowania (widuje Sict prace, W kt6rych 90
procent cytowanych publikacji to prace autora) oraz o ,k6!kach
wzajemnych cytowan", w kt6rych osii\_ga si~ to zbiorowo.
Z powyzszego zestawienia wynika oczywisty wniosek, ze tylko z
wielkit umiejcttnosciil. i ostroznosciil. mozna wykorzystywae SCI do
oceny wkladu poszczeg6lnych uczonych do nauki, zwlaszcza jesli
chodzi o por6wnywanie osii\_gni~e przedstawicieli r6znych dyscyplin.
Cytowanie tylko pierwszego autora
Szanse znalezienia sict w SCI zale:Zi\_ wznacznym stopniu od pierwszej litery nazwiska uczonego. We wsp6!czesnej nauce prace zespolowe Sit bardzo cz~ste, zwlaszcza w naukach eksperymentalnych.
Uczeni, kt6rych nazwiska zaczynaji\_Sict na pierwsze litery alfabetu,
maji\_zwykle znacznie wi~ksze szanse na cytowania niz ich koledzy

o nazwiskach zaczynaji\_cych si~ na litery koncowe, poniewaz najcz~sciej nazwiska wsp6!autor6w Si\_podawane w pracach w kolejno5ci alfabetycznej. Dodatkowy aspekt to r6zna cz'<stose wyst'<powania ludzi o r6znych nazwiskach w r6znych krajach czy regionach. W
coraz cz'<stszych obecnie pracach zbiorowych z autorami zagranicznymi polscy wsp6!autorzy o nazwiskach zaczynaji\_cych sict na koncowe litery alfabetu maji\_ znacznie mniejsze szanse cytowania niz
autorzy z nazwiskami na A, B i inne litery z poczi\_tku alfabetu. A
przeciez trudno przypuscie, zeby Abaccy byli bardziej genialni niz
.Zy:Zyccy!
Spos6b uk!adania SCI faworyzuje uczonych publikuji\_cych prace
bez wsp6!autor6w. Zdarza sict to jeszcze dose czctsto w matematyce,
fizyce teoretycznej, wchemii teoretycznej, ale jest bardzo rzadkie w
eksperymentalnej biologii, chemii, fizyce, badaniach kosmicznych
i innych dyscyplinach, gdzie wykonywanie doswiadczen przez pojedynczych ludzi jest niemozliwe.
Zdarzaji\_ si~ oczywiscie odstctpstwa od alfabetycznego porzi\_dku
autor6w prac. Dzieje si'< tak, jesli :
a) wk!ad pracy jednego z autor6w jest znacznie wi~kszy od wk!adu
pozostalych;
b) praca zosta!a wykonana przez mieszany zesp6l uczonych z ki lku instytucji- wtedy najczctsciej przede wszystkim porzi\_dkowane Sit
alfabetycznie instytucje, a nast~pnie nazwiska autor6w w kazdej
instytucji . (W wyimaginowanym przyktadzie pracy pan6w Adamsa
i Davisa z Princeton wraz z panami Kowalskim i Malinowskim z
Krakowa nazwiska autor6wmogi\_ wyst'<powae wporZi\_dku : Kowalski, Malinowski, Adams i Davis, praca ta b~dzie powszechnic cytowana jako Kowalski i in. , a w SCI znajdzie sict ty lko nazwisko Kowalskiego!);
c) Jczeli czlonkowie zespolu badawczego zgadzaji\_sict na rotacjct
nazwisk przy podpisywaniu prac, tak aby szanse ujrzenia swego ·
nazwiska przy cytowaniu mial nie tylko ten, kt6rego nazwisko zaczyna sict na literct najblizszi\_ poczi\_tku alfabetu;
d) Jcsli szef zakladu czy instytutu wymaga, aby jego nazwisko
zawsze wystctpowalo na pierwszym miejscu wsr6d autor6w. Przypadki dopisywania si~ szefado kazdej publikacji wychodzi\_cej zjego
instytucji Sit niestety znane i nalei:i!. do patologii nauki.
Z wymienionych powod6w przewaga w SCI nazwisk autor6w na
litery z pierwszej cz~sci alfabetu nad tymi zjego konca niejest tak
duza, jak by to wynika!o z prostego zastosowania statystyki ..
Przede wszystkim angielski
Cytowana praca J ana Kozlowski ego zawiera analiz~ bazy danych
SCI za lata 1981-1992,. Wykorzystanojednoczesnie bazct National
Science Indicators, w kt6rej rejestrowane Si\_nazwiska i narodowosci nie tylko pierwszego autora, lecz takze ewentualnych wsp6lautor6w, az do 16. Dzi~ki temu mozna si~ przekonae o wk!adzie do tej
bazy poszczeg6lnych dyscyplin oraz poszczeg6lnych kraj6w.
W klasyfikacji - z punktu widzen ia li czby publikacji - b ezwzgl~
dnie przoduji\_Stany Zjednoczone, kt6re same dostarczaji\_okolo 34%
wszystkich pub 1ikacj i rej estrowanych w SCI i znaczn ie wyprzedzaj it
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znajduj'l_C'l. si~ na drugim miejscu Wielk<t Brytani~, daj'l_C'l. ponad
czterokrotnie mniej prac. Dodaj'l_c wklad USA, Wielkiej Brytanii,
Australii, Nowej Zelandii i tylko polowy Kanady (uwzgl~dnia tow
zapewne przesadny spos6b mozliwy wkladjej francuskoj~zycznych
uczonych), otrzymujemy dane m6wi'l_ce, ze te angloj~zyczne kraje
dostarczaj'l_ 47% wszystkich prac. A przeciez uczeni wielu innych
kraj6w takze publikuj'l_ po angie! sku. Dane te dowodz<t absolutnej
supremacjij~zyka angielskiego w literaturze naukowej. Ocenia sil(,
ze publikacje anglojl(zyczne stanowi'l_ ponad 3/4 wszystkich. Prowadzi to do przesadnego uprzywilejowania w bazie SCI cytowania
publikacji anglojl(zycznych.
Oto przyk!ad. Na liscie kraj6w, pod wzgl~dem liczby rejestrowanych publikacji, trzecie miejsce zajmuje Japonia, czwarte- ZSRR
(w6wczas jeszcze istniej'l_cy), pi'l_te RFN, a sz6ste- Francja. W por6wnaniu z wkladem Wielkiej Brytanii rejcstrowane w SCI prace z
Japonii stanowi'l_ 89%, prace z ZSRR- 84%, a z Francji 66%.
Natomiast na liscie podaj'l_cej kolejnosc sredniej liczby cytowan
jednej publikacji z danego kraju Francja zajmuje dopiero 15 miejsce, Japonia -16, a ZSRR dopiero 46 - na szarym koncu! Francjl(
wyprzedzaj'l_nie tylko WielkaBrytania i RFN, lecztakze Szwajcaria,
Szwecja, Dania, Holandia, Kanada, Australia, Belgia, Izrael, Norwegia, Finlandia i Islandia.
A przeciez trudno st<td wnioskowac, ze uczeni francuscy wnosz'l_
do nauki swiatowej mniejszy wk1ad niz ich koledzy z kraj6w skandynawskich czy innych. ZnacZ'l_co mniej liczne cytowania prac fran-

cuskich S'\. wynikiem polityki promowania za wszelk<t cenl( j~zyka
francuskiego. Uczeni anglosascy, dominuj'l_cy obecnie w nauce,
bardzo rzadko czytaj'l_Prace publikowane po francusku i ich nie cytuj'l_.
To wlasnie daje wspomniany efekt.
Podobnie mozna wyjasnic niskie miejsce Japonii, a zwlaszcza
ZSRR, w kt6rym bardzo znaczna CZI(SC prac musia1a bye publikowana po rosyjsku, co skazywa!o je na mal<tznajomosc w swiecie. Okazuje
si~, ze srednia liczba cytowan jednej publikacji amerykanskiej wynosi I 0,68,jednej publikacji z Francjijuz tylko 6,39, ajednej publikacj i z ZSRR zaledwie I ,42. Pod tym wzgl~dem prace naszych
wschodnich S'l_siad6w ustl(puj'l_publikacjom z Polski, kt6re S'\.2,25
razy cz~sciej od nich cytowane (choc dwukrotnie rzadziej niz prace
z Francji).
Trzeba tez wzi'l_C pod uwagc;: dobrze znany fakt, ze Amerykanie
znacznie rzadziej czytaj'l_ naukowe periodyki wydawane w Europie
niz swojc wlasne. Odbija sic;: to potem na liczbie cytowan . Sami
Amerykanie S'l_ tego swiadomi (por. np. dyskusj~ w Science, 251 ' 22
March 1991, s. 1408-1411).
Dodatkowym czynnikicm, kt6ry takze powodujc obci<l_zenie bazy
SCJ,jest to, iz nie wszystkie czasopisma naukowe S'\. w nim rejestrowane, zwlaszcza nieanglojl(zyczne i publikowane w krajach bardziej
odleg1ych od centrum badan w USA i Europie Zachodniej.
(wg artykulu prof Andrzeja Kajetana Wr6blewskiego,. Co nalety
wiedziec o cytowaniach naukowych ", zamieszczonych w kwartalniku ,. Sprawy Nauki" nr 211996)
(mk)
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Kola
Rysownik6w Architektury

Otrzymalismy od profesora Ryszarda atusiewicza,
opiekunaKola Naukowego Rysownik6w Ar hitektury PW!;
Ksi~g~ Jubileuszowqpodsumowujqcq w s r6cie dorobek
wieloletniej dzialalnosci Kola Rysownik6 v Architektury,
kt6rym si~ opiekuje.
Kolo Naukowe Rysownik6w Architektur powstalo jako
kontynuacja zorganizowanego w 1982 r.dw tygodniowego
obozu rysunkowego dlastudent6w, kt6rzyu 011czylipierwszy rok studi6w. W tym nielatwym okresie u yskano pomoc
organizacyjnq od Towarzystwa Milosnik 'w Wroclawia,
kt6re zarejestrowalo Kolo jako swojq Sek ;j~ Plastycznq.
Kola skupia student6w Wydzialu Arch1 ektury, kt6rzy
majq tu moiliwosc doskonalenia swego w rsztatu rysun- .,{~
kowego i wrailiwosci plastycznej. W pi nerach wzi~lo
udzial dotqd ponad 300 student6w. Kola twarza moiliwosc eksponowania narysowanych prac. ilkanascie cykli rysunkowych bylo prezentowanych w si dzibie TAiWkamieniczce ,. Malgosia ", a takie na antre o/i w Gmachu ·
Gl6wnym PWr i w klubie Wydzialu Archil ktury. Rysunki
doczekaly si~ 33 opracowmi. W okresie !at 982-1996 wydrukowano lqcznie ponad 1800 prac stud nt6w. Publikowanieprac Kola Rysownik6wjest moiliwa zi~ki dotacjom
Wydzialu Archilektury, Prorektora ds. N. uczania PWr i
Ministerstwa Edukacji Narodowej.
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Londyn 1940 1: Profesor Jozef Mazur w mundurze ojicera Meteorogical Office Royal Air Force.

hab. Jan Klamut -,Niskie temperatury". Zlozono kwiaty na grobie
Profesora Mazura, a kompania honorowa WP oddala salwce i zaciq_~cela wartce. W kosciele pod wezwanien; Sw. Stanislawa ks. bp. Adam
Smigielski odprawil uroczystq_ Mszce Sw. i poswicecil pamiq_tkowq_
tablicce upamicetniajq_qpostac Profesora. Imice prof. J6zefa Mazura
bcedzie nosila tez jedna ze szk6t.
Na obchody przybyly liczne delegacje z uczelni i instytut6w, w
kt6rych pracowal. Dziceki udostcepnieniu przezPolitechnikce Wrodawskq_autokaru, udal a sire do Czeladzi liczna delegacja z Wroclawia, w
tym kilka os6b z naszej Uczelni. W tym gronie byli Prorektor ds.
Nauki prof. Jerzy Zdanowski, kt6ry zetknq_l sire z Profesorem jako
recenzentem swojej pracy doktorskiej, dr Andrzej Pszonka, a takze
czlonkowie ro.dziny Profesora pracujq_cy na naszej Uczelni: dr Krystyna Mazur-Sni~dy i prof. Pawel Sniady. Przybyly reprezentacje
Uniwersytet6w: Slq_skiego wraz z prorektorem i Wroclawskiego,
Instytutu Niskich Temperatur PAN, Instytutu Fizyki w Katowicach
i Micedzynarodowego Laboratorium Silnych P61 Magnetycznych.
Kim by! profesor J6zefMazur?
Urodzil sie sto !at temu w g6rniczej rodzinie w Czeladzi. Ukonczyl
UniwersytetWarszawski. Od listopada 1918 r. do marca 1921 r. pel nil
sluzbce wojskowq, w czasie kt6rej osi~q_l stanowisko komendanta
wojskowej stacji meteorologicznej. Od 1924 do 1931 roku by! asystentem Zakladu Fizycznego I Politcchniki Warszawskiej, gdzie
habilitowal sire z fizyki doswiadczalnej . Zajmowal sie w tym czasie
katodowym rozpylaniem stop6w i wlasnosciami termodynamicznymi gaz6w. Dwa lata ( 1931-1933) pracowal w ciesZl\_cym sire swiatowq_slawq_laboratorium KamerlingOnnes, gdzie zajmowal sire fizykq_
niskich temperatur.
W okresie wojny prof. J6zef Mazur sluzyl w wojsku pol skim w
kraju ina Zachodzie. Od 1940 r. zostal przydzielony do Meteorogical Office Royal Air Force. Uczestniczyl tam w badaniach fizycznych wlasciwosci chmur i mgiel, co mialo bardzo duze praktyczne
znaczenie dla lotnictwa wojskowego. Opracowana przez Profesora
metoda rozpraszania mgiel, znanajako FIDO (Fog Investigation and
Dispersal Operation), uratowala wielu lotnik6w alianckich, a przez
umozliwienie start6w i lq_dowan samolot6w w zlych warunkach
pogodowych przyspieszyla koniec II wojny swiatowej. Prace te
zostaly docenione zar6wno przez wladzc angielskie, jak przez srodowisko naukowe, kt6re wybralo profesora Mazura na czlonka Jon-

Obchody 100. rocznicy urodzin profesora dra hab. J6zefa Mazura

UroczystoSci w Czeladzi
Osrodki akademickie sq_ centrami przycil\,gajq_cymi student6w i
naukowc6w. Przyjezdzajq_ oni z wicekszych i mniejszych miejscowosci, tracq_c czcesto kontakt ze spolecznosciq, w kt6rej wyrosli. Na
szczcescic wielu z nich pamil(ta o swoich korzeniach, a rodzinne
miejscowosci potrafiq_ upamicetniac ich dokonania. Przykladem takiej w!asnie cil\,glo5ci tradycji by!y uroczyste obchody I 00 rocznicy
urodzin profesora dra hab. J6zefa Mazura- wybitnego fizyka, oficera Polskich Sil Zbrojnych, kt6ry w okresie powojennym pracowal
r6wniez we Wroclawiu.
W dniu 29listopada 1996 r. spolecznosc i wladze miejskie Czeladzi, skq_d pochodzil, zorganizowaly uroczystq, otwartl\, sesj~e Rady
Miejskiej prezentujq_cq_ :lyciorys i dokonania profesora J6zefa Mazura. Wynajcetq_na ten eel halce sportowq_ licznie wypelnili zaproszeni
goscie, mieszkancy Czcladzi, a szczeg6lnie mlodziez, kt6ra okazala
wielkie zainteresowanie uroczystosciq_. Biografi~e slawnego mieszkanca Czeladzi przedstawilpan Wit Gruszka, prof. dr hab. Ryszard
Mceclewski wyglosil referat ,Dzialalnosc dydaktyczna i naukowa prof.
dr hab. J6zefa Mazura na Uniwersytecie Wroclawskim", a prof. dr

dynskiego Instytutu Fizyki (Fellow of the Institute ofPhysics). Podczas pobytu w Wielkiej Brytanii prof. Mazur wraz z prof. Stanislawem P!uzanskim zalo:lyl Politechnikce Polskq_ w Londynie, w kt6rej
od 1942 r. by! profesorem fizyki.
Profesor Mazur mial po wojnie trudnosci z uzyskaniem pozwoleniana powr6tdo kraju. Dlatego niem6gl skorzystac w 1948 r. zoferty
objcecia Katedry Fizyki na Uniwersytecie Poznanskim. Do 1959 roku
pracowal w kilku osrodkach angielskich m.in. nad przemianq_ austenit- martenzyt w niskich temperaturach oraz nad w!asnosciami g6rnej
warstwy atmosfery.
Po powolaniu w 1956 r. we Wroclawiu - z inicjatywy prof. Romana S.Ingardena- Pracowni Niskich Temperatur Instytutu Fizyki PAN,
udalo sice uzyskac zgodce wladz na objcecie kierownictwa Pracowni
przez prof. J6zefa Mazura. Intensywny rozw6j tej plac6wki, kt6ra
stala sice zalq_zkiem obecnego Instytutu Niskich Temperatur i Badan
Strukturalnych PAN, wiele zawdzicecza profesorowi Mazurowi. Tu
wlasnie zesp6l dzia!ajq_cy pod jego kierownictwem po raz pierwszy
w Polsce dokonal skroplenia helu (kwiecien 1960). ~ie bylo to je-
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dyne po le Jego dzialalnosci naukowej.
Prof. Mazur kierowal Katedr<tFizyki Doswiadczalnej na Uniwersytecie Wroclawskim, gdzie prowadzono prace nad nadprzewodnictwem. W sp6lpracowat z Katedr<t Metaloznawstwa Politechniki Warszawskiej kierowanej przez prof. dr Kornela Wesolowskiego, gdzie prowadzono
prace z zakresu napylania na kwarc cienkich warstw metalicznych. Liczne kontakty l'l,czyly prof. Mazura z Katedr<t Fizyki
PWr kierowan<t przez doc. dr Z. Bodnara
(badania wlasnosci cienkich warstw metali wniskic h temperaturach), Katedr<tMiernictwa Elektronowego PWr kierowan'l,
przez prof. A. Jelonka, gdzie opracowano
program wyk!ad6w z fizyki ciala stalcgo
ze szczeg6lnym uwzg l ~dnieniem zastosowan ia temperatur helowych do bad ail elektrycznych. Wsp6lpracowal tez z Komitetem Elektroniki Wydzialu IV PAN, Zakladem Materialoznawstwa Instytutu ElektroCzeladi 19961: Kazanie wczasie Mfzy Sw. w kosciele p/w Su! Stanislawa wyglosil ks. pralat Mieczyslaw Oset.
Wsr6d s/uchajqcych lrzeci od /ewe} Prorektor PWr prof Jerzy Zdanowski.
Czeladi 19961: War/a Honorowa WP przy grobie Profesora.

~
'~:y, ~

niki (pod kier. prof. dr inz. J.Skowronskiego) i Przemyslowym Instytutem Telckomunikacji. Wspieral rad<t sluzby metcorologicznc zajmuj<tce si~ badaniami
chmur i mgicl oraz elcktrycznosci<tatmosferyczn<t.
Prof. J. Mazur by! czlonkiem wicl u organizacji: PAN, PTF, WTN, Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyznie, Stowarzyszenia Lotnik6w Polskich w Londynie,
Physical Society w Londynie, Institute of
Physics w Londynie, Society of Visiting
Scientists w Londynie, Mi~dzynarodowe
go Instytutu Chlodnictwa w Paryzu, Stowarzyszenia Technik6w Polskich na Obczyznie. Przed wojn<t byl tez czlonkiem
Niemieckiego Towarzystwa Fizycznego
Prof. J6zefMazur bylodznaczony m.in.
Medalem Niepodleglosci, Zlotym Krzyzem Zaslugi, Air Force Medal, Defence
Medal, War Medal, Croix des Combattant
Volontaires.
Zmad 20 lutego 1977 r. we Wroclawiu.

"'

Warszawa. 1935 r. Prezydent RP Prof dr ini. l.Moscicki rozmawia z prof dr
A.Piccardem przed jego odczytem w Zakladzie Fizyki PW Ponadto od /ewej:
. ini.E. Warcholowski, doc.ini. J.Mazur i dr A. Tillinge1; asystent prof Piccarda.
t

t

Wroclaw 1960 1: Profesor J6zef Mazur przy pracy w laboraloriumlnslylutu
Niskich Temperatur PAN.
~.
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Systemy biblioteczno-infonnacyjne
- szkolenia prowadzone przez
Bibliotek~ Politechniki Wrodawskiej

Biblioteka Gt6wna informuje
NOWA BAZA DANYCH W BJBLIOTECE
Biblioteka G16wna i OINT ma przyjemnosc poinformowac cal'll,spolecznosc akademickll, Uczelni , ze od stycznia 1997r. dysponuje nowll_
bibliograficzn'l,baZll_danych METAD EX/MATERIALS COLLECTION
za okres 1990-1996r.
Baza ta zostala zaprenumerowana dzi'<ki osobistemu zaangazowaniu
Prodziekana Wydzialu Mechanicznego- Pana dr inz. Grzegorza P~kal
skiego. Srodki finansowe nazakup hazy przeznaczyli: Prorektords. Nauki
oraz Dziekani Wydzial6w: Mechanicznego, Chemii i Podstawowych
Problem6w Techniki.
METADEX/MATERIALS COLLECTION jest to baza o zasi~gu
swiatowym i obejmuje informacje z: artykul6w zczasopism naukowych,
material ow konferencyjnych, raport6wtechnicznych, ksill,iek, palent6w
i amerykanskich raport6w rzll_dowych.
W sklad bazy wchodzi nast~puj(\_ca tematyka:
• produkcja stali i stop6w niezelaznych, technologia proszk6w i kompozyt6w,
• polimery,
• ceramika i kompozyty,
• informacje technologiczno-handlowe,
• nowe procesy i materialy,
• publikacje dotyCZll_CC bezpicczenstwa i ochrony srodowiska.
Baza METADEX/MATERIALS COLLECTION b'<dzie udost~pnia
na poprzez uczelnianll,siec komputcrowll_ (podobnie jak pozos tale hazy
na CD-ROMach) oraz bczposrednio w Bibliotece G16wnej i OINT.
Osoby zainteresowane uzyskaniem dost'<pu sieciowego do hazy
METAD EX lub wyszukiwaniem informacji w Bibliotece Gl6wnej prosimy o kontakt z Oddzialem Rozpowszechniania Informacj i Biblioteki
Gl6wnej i OINT, bud.A-1, pok.307f, tei.320-29-03 lub 320-35-27, emai 1: sdi@bg. pwr. wroc. pl

Biblioteka Politechniki Wrodawskiej byla pierwszq_ bibliotek(\_ w
Polsce, kt6rajl1Z w latach siedemdziesi'\_tych zacz~tla do swojej dzialalnosci wprowadzac technik~t komputerowa,.. w Ia tach osiemdziesi(\_tych
byla plac6wklt, kt6ra mogla si~t poszczycic niekwestionowanym dorobkiem i zaawansowaniem w zakresie projektowania i wdrai:ania system6w biblioteczno-informacyjnych, co wzbudzalo du:i:e zainteresowanic w krajowym srodowisku bibliotekarskim. Zrodzila si~t wi~tc idea
zorganizowania szkolenia, kt6re stwarzaloby mo:i:liwosci zapoznania
si~tz funkcjonowaniem zautomatyzowancj biblioteki na podstawie rozwi'\_zaJ'lstosowanych w Bibliotece Politechniki Wrodawskicj. Pierwsze
dwa kursy odbyly si~t w maju 1985 roku. Od tcgo czasu liczba zgloszen
nie maleje. Kursy odbywaj'\_ si~t corocznie - dwa lub trzy szkolcnia w
roku w grupach pi~ttnastoosobowych. Od kilku Iat szkolenia dofinansowane S(\_ przez Ministerstwo Edukacji i Narodowej.
W dniach 18- 22listopada 1996 po raz dwudziesty pill,ty goscilismy
uczestnik6w z calej Polski. L(\_cznic w organizowanych przez nas kursach wzi~tlo udzial 406 os6b z 134 instytucji bibliotek: uczelnianych,
PAN, pedagogicznych, instytucji centralnych, instytut6w naukowobadawczych, przemyslowych osrodk6w badawczo-rozwojowych.
Tematyka kursu, zawsze odzwierciedlaj(\_ca rozw6j komputeryzacji naszej biblioteki, obejmuje obccnic nast~tpuj(\_ce zagadnienia:
• ·komputerowy system biblioteczny APIN (gromadzenie i opracowanie ksiqiek; akcesja, kontrola prenumeraty i katalogowanie czasopism; udostra;nianie zbior6w, katalog online)
*
• ·sieciowy system wyszukiwania z baz danych na dyskach optyczLiteracka Nagroda Nabla zostala przez Wislawe;; Szymborsk(\_ odebrana.
nych oraz ze swiatowych serwis6w informacyjnych
My zapraszamy Panstwa do lcktury poezji Laureatki. W Bibliotece
• ·system ewidencji dorobku naukowego DONA
Beletrystycznej znajdll, Pans two wiele tomik6w Jcj tw6rczosci. Oto ty• wyszukiwanie informacji wsieciach komputerowych (lokalna siec tuly: ,Sto pociech", ,Wszelki wypadek", ,Wyb6r wierszy", ,Wielka
komputerowa w bibliotece, akademicka siec komputerowa)
liczba", ,Tarsjusz i innc wiersze", ,Poezje", ,Ludzie na moscie", ,Ko•Internet- wykorzystanieserwis6w: telnet, gophe1;jtp, WWWWAIS nicc i poczll_tek".
W grudniu zakupilismy do Biblioteki zbi6r felieton6w Wislawy Szym• ·kierunki rozwoju ~ystem6w biblioteczno-informacyjnych.
borskiej ,Lektury nadobowill,zkowe".
Zaj~tcia , odbywaj(\_Si~t w formie wyklad6w i cwiczcn, a prowadzoBiblioteka Beletrystyczna miesci sil( w bud. A-1 , pok. 305 a (ll pi~
ne S<\. przez wyspecjalizowanlt, doswiadczon(\_ kadr~t z Biblioteki
Gl6wncj oraz Zakladu System6w Informacyjnych. Szczeg6lny na- tro), czynnajest w godz. 9.00-15.00 od poniedzialku do pi~tku.
Serdecznie zapraszamy
ci sk polo:i:ony jest na bezposredni , indywidualny kontakt uczestnika
Anna Uniejewska
z prezentowanymi systemami . Kurs stanowi tak:i:e forum do wielu
merytorycznych dyskusji i dotyczq_cych automatyzacji i pracy w
bibliotece, wykorzystania komputerowych nosnik6w informacji w Mo:ie to wszystko
reali zacji uslug biblioteczno-informacyjnych itp.
Moze to wszystko
Czujniki pogwizduj~
dziejc
si'<
w
laboratorium?
personel
si~ zbiega.
Barbara Makarska-Deszcz
Pod jedn(\_lampll, w dzien
Ach c6Z to za istotka
i miliardami w nocy?
z bijll,cym w srodku serduszkiem!
Jaka wdzie;;czna powaga
Moze jestesmy pokolenia pr6bne?
Przesypywani z naczynia w naczynie, w przewlekaniu nitki!
Ktos woia w uniesieniu:
potrZll_sani w retortach,
Informujemy wszystkich ui:ytkownik6w Biblioteki, a zwlaszcza
obserwowani czyms wi~cej ni:i: okiem, Zawiadomic Szefa,
chemik6w o zakupie 8-tomowego wydawnictwa pt. ENCYCLO- kaidy z osobna
niech przyjdzie i sam popatrzy!
PEDIA OF REAGENTS FOR ORGANIC SYNTHESIS.
brany na koniec w szczypczyki?
W.Szymborska
Jak powiedzial nam pan dr KrzysztofWojaczynski z BI-4, ,EncyMoze
inaczej:
klopedia A.Paquett'a" jest unikalnym wydawnictwem w dziedzinie
:ladnych interwencji?
syntezy organicznej. Wydawnictwo J. Wiley wybralo wsr6d wielu
Zmiany zachodZll_ same
wsp61autor6w z calego swiata dw6ch profesor6w z Instytutu Chemii zgodnie z planem?
Organicznej, Biochemii i Biotechnologii Politcchniki Wroclawskiej, Igla wykresu rysuje pomalu
Jacka Mlochowskiego i Ludwika Sypera, autor6w wielu publikacji przewidziane zygzaki?
w tej dziedzinie, cytowanych w literaturze swiatowej. Opracowali
Moze jak dotll,d nic w nas ciekawego?
oni wsp6lnie 8 basel, dotycz(\_cych zwi'\_zk6w siarki i sclenu.
Monitory kontrolne wl(\_czane Sl\. rzadko?
Zakup encyklopedi i bytmozliwy dzi~tki wsp61finansowaniu ze stro- Tylko gdy wojna i to raczej duza,
ny 1-4. Korzystalismy taki:e z uprzejmosci i wiedzy pana profesora niekt6re wzloty ponad grudk~ Ziemi,
Jacka Skarzewskiego, kt6ry zgodzil si~t bye naszym konsultantem.
czy pokazne w~dr6wki z punktu A do B?
Wzbogacanie ksi~tgozbior6w bibliotck naukowych jest dziclem
Moze przeciwnie:
zbiorowym i nielatwym , dlatego gor(\_CO zach~tcamy wszystkich za- gustuj'\_ tam wylll,cznie w epizodach?
interesowanych do udzialu w gromadzeniu cennych nabytk6w.
Oto mala dziewczynka na wielkim ekranie
Dmruta Dudziak przyszywa sobie guzik do r~kawa.

Biblioteka Gt6wna oferuje
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Polsko-Brytyjs ki Program
Wsp61nych Badan Naukowych
w roku 1997
Dane ogolne
Brytyjsko-Polski Program Wsp6lnych Badail Naukowych powstal
w lutym 1993 r. w wyniku zorganizowanego w pazdziemiku 1992 r.
spotkania Mieszanej Komisji Polsko-Brytyjskiej . Ma ona wspomagae wsp6lne badania naukowe prowadzone w ramach wsp6lnie
uzgodnionych dlugoterminowych porozumieil mi~dzy Polsk<t a
Wiclk<tBrytani<t. Program jest wsp6lnie finansowany i kierowany w
Polsce przez British Council i Komitet Badail Naukowych.
Brane pod uwag~ b~d<t wnioski skladane przez grupy badawcze
zajmuj<tce si~ naukami scislymi (sciences) teoretycznymi i stosowanymi, natomiast nie b~d <t rozpatrywane wnioski dotycz<tce nauk
spolecznych i humanistycznych. W roku 1997/98 szczeg6lnie mile
widziane b ~d<t wnioski z dziedziny rolnictwa, biotechnologii, elektroniki, budowy maszyn, wiedzy o srodowisku, zarz<tdzania dzialalnosci<tnaukow<ti badaniami, inzynierii materia!owej i nowych technologii i nauk medycznych.
Finansowanie
Pomoc finansowa rna ulatwie pokrycie koszt6w wyjazd6w, kt6re
S<\. elementem uzgodnionych wsp6lnych program6w badawczych.
Granty maj<t stanowie jedynie pomoc przy pokrywaniu koszt6w
pobytu i utrzymania. Nie slu:l<t one oplacaniu pensji, koszt6w bie:l<tcych, wyposazen ia, srodk6w nietrwa!ych i innych wydatk6w. Granty nie S<t tez przeznaczone na stypendia ani na oplaty konferencyjne.
Poziom finansowania w 1997 roku wynosie b~dzie zasadniczo 2500
funt6w dla 1 programu i powinien sluzye pokryciu przynajmniej
j ednej wizyty w kazdym z kraj6w uczestnicz<tcych stron.
Formu larze wniosk6w dost~pne S<\. w siedzibach obu instytucji .
Powinny bye podpisane zar6wno przez polski ego jak brytyjskiego
kierownika projektu i autoryzowane przezreprezentowane przez nich
instytucj e.
KaZdy z projekt6w powinien przedstawiae plan dzialalnosci na
kazdy rok kalendarzowy (maximum do trzech !at). D!uzsze okresy
wsp6lpracy nie mog<t bye finansowane w ramach tego programu.
Pewne priorytety b~d <t przysl u giwaly tym programom, kt6re mog<t
zapewnie dalsze finansowanie z innych zr6de!, np. z Unii Europejskiej. G!6wnym kryterium akce ptacji b~d zie wartose naukowa,
wzajemne korzysci i dlugotrwala wsp6lpraca.
Zwracamy uw ag~, ze oczekuje si~, iz w czasie realizacji programu
wyniki prac b~d<tpre ze ntowa ne w recenzowanych pis macho zasi~
gu mi~dzynarodowym. Doroczny przegl<td fina nsowania wsp6lnych
program6w badawczych b~dzie bral ten aspekt pod uwag~.
Programy b ~ d<t oceniane przez brytyjsko-polski zesp6l naukowc6w o znacz<tcej pozycji w swoim kraju, wybranych przez British
Council i KBN lub przedstawicieli instytucj i finansuj<tcych badania.
Decyzja zespolu b~dzie ostateczna.
Srodki na granty z 1997 roku zostan<trozdzielone wmaju/czerwcu
1997. Kierownik projektu powinien dostarczye w koilcu lutego 1998
raport m6wi<tCYo zadowalaj<tcych post~p ac h badawczych i o stani e
wydatk6w. B~dzie to pod staw<t podj~ c i a decyzji o wyplatach w nast<epnych latach.
Warunki przyznania grantu
Finansowanie

b~dzie

oparte na na st~p uj<tcych stawkach:
naukowcy brytyj scy naukowcy polscy

podr6z
mi~dzynarodowa l. 300
utrzymanie
i zakwaterowanie 1000 zlltydz.
2000 zl/2 tyg.
2500 zl/mies .

1500 zl
l. 315/tydz
l. 63 0/2 tyg.
l. 750/mies.

Pieni<tdze b~d<t wyplacane albo polskiej i brytyjskiej stronie w ich
wlasnych walutach, albo, w niekt6rych wypadkach, caly grant b~
dzie przekazany stronie polskiej, kt6ra b~dzie wyplacala pieni<tdze.
(Wynika to z instytucjonalnych przepis6w finansowych maj<tcych
wplywna spos6b dysponowania funduszami.) We wszystkich przypadkach brytyjscy i polscy kierownicy projekt6w S<t odpowiedzialni
za wlasciwe administrowanie srodkami uzy~kiwanymi z grant6w i
rozliczani z nich.
British Council i KBN nie zawieraj<t:ladnych um6w ubezpi eczeniowych dotycz<tcych os6b lub wlasnosci materialnej w zwi<tzku z
realizacj<t grantu i nie mog<t przyj<te zadnej odpowiedzialnosci w
zwi<tzku zjakimikolwiek roszczeniem wynikaj<tcym z dzialalnosci
prowadzonej w oparciu o powyzsze postanowienia.
Zespoly naukowe, kt6re maj<taktualnie Wsp6lprac~ Akademick<t
finansowan<t przez British Council Poland nie S<\. uprawnione do
ubiegania si~ o ten program. Podobnie nie jest przewidziane finansowanie zespol6w naukowych, kt6re korzystaly z njego przez ostatnich 3 latach.
Termin nadsylania zgloszen mija 31 stycznia 1997 r. Wnioski
b~d<t rozpatrywane w polowie kwietnia przez mieszany zesp6! selekcyjny. Informacja o decyzjach zostanie podana bezposrednio
potem.
Po informacje i formularze nale:iy zglaszac

si~

do:

Exchanges Section (Malgorzata Dors)
British Council
AI. Jerozolimskie 59
00-698 Warszawa
tel. (48)(22) 628-74-01/2/3,628-36-63
fax. (48)(22) 62 1-99-55
e-mail: MalgorzataDors@britcoun.org.pl
lub
Komitet Badail Naukowych (Tomasz Lesniewski)
ul. Wsp6lna 1/3
00-921 Warszawa 53
tel. (48)(22) 628-85-30
fax. (48)(22) 628-35-34 lub 628-09-22
e-mail: tlesniow@kbn.gov.pl
Zwracamy uwag~ , ze niekompletne wnioski nie b~d<tpr zyj mo 
wane.
Wnioski mog<t bye kierowane zar6wno do British Council jak i do
KBN.
Wszystkie wnioski musz<t bye napisane w j~zyku angielskim.
Powinny one zawierae:
- formularz wnioskowy - 4 egzemplarze,
- kr6tkie (maximum 1 strona A-4) curriculum vitae kazdego z brytyjskich i polskich uczestnik6w - 4 egzemplarze,
- szczeg6ly dotycz<tce publikacj (do 6) kazdego z brytyjskich i
polskich uczestnik6w,
- szczeg6ly platnosci po stronie brytyjskiej i polskiej,
- podpisy polski ego i brytyjskiego kierownika projektu i podpisy
os6b reprezentuj<tcych instytucje po obu stronach. e

nr
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KOMITET
BADAN NAUKOWYCH
na podstawie uchwaly nr 1/94 z 12 stycznia 1994 r.
w sprawie kryteriow i trybu przyznawania srodkow
z budzetu panstwa na finansowanie
projektow badawczych zamawianych
ogtasza

konkurs otwarty
na

realizacj~ nast~pujqcych

Wnioskodawca
nr projektu
czas realizacji
Przewodniczqcy KBN
PBZ 028-11
36 miesi~cy

projektow:

Tytul projektu
Najwazniejsze cele i tematy
,Materialy polprzewodnikowe
ze strukturami niskowymiarowymi
dla elektroniki i optoelektroniki"

1. Wytwarzanie i charakteryzacja struktur materia/ow polprzewodnikowych 111-V opartych o GaAs/GaAIAs oraz zwiqzkow
111-V z antymonem i indem . Wytwarzanie i charakteryzacja
testowych struktur przyrzqdow-laserow polprzewodnikowych,
(w tym laserow VCSEL), dlugofalowych {1>2 mm) diod elektroluminescencyjnych , diod tunelowych, detektorow promieniowania UV, Vi IR, modulatorow promieniowania, tranzystorow
heterozlctczowych, H EMT, monolitycznych obwodow scalonych
i innych .
2. Wytwarzanie i charakteryzacja struktur materia/ow polprzewodnikowych 111-V z fosforem. Wytwarzanie i charakteryzacja
testowych struktur przyrzctdow-laserow polprzewodnikowych
(w tym VCSEL) , diod tunelowych detektorow promieniowania
UV, V IIR . tranzystorow heterozlctczowych, HEMT, monolitycznych obwodow scalonych i innych.
3. Wytwarzanie i charakteryzacja struktur azotkow przeznaczonych na zrodla swiatla i detektory dzialajqce w obszarze
od niebieskiego do nadfioletu. Wytwarzanie i charakteryzacja
testowych struktur przyrzctdow-zrodel i detektorowpromieniowania UV/N.
4. Wytwarzanie, charakteryzacja i badania mozliwosci zastosowan jednowymiarowych i zerowymiarowych struktur z
materia/ow 111-V i 11-VI.
5. Wytwarzanie, charakteryzacja i badania niskowymiarowych struktur z polprzewodnikow polmagnetycznych. Wytwarzanie i charakteryzacja testowych struktur przyrzctdow- izolatorow Faraday'a i innych.
6. Wytwarzanie i charakteryzacja struktur z materia/ow p61przewodnikowych II-VI. Wytwarzanie i charakteryzacja testowych struktur przyrzctdow- polprzewodnikowych detektorow,
zrodel promieniowania, modulatorow i filtrow optycznych zakresu sredniej i dalekiej podczerwieni i innych.
• Minister Ochrony Srodowiska. Zasobow Naturalnych i Lesnictwa*; PBZ 009-08; ,Opracowanie zasad i kierunkow wykorzystania zasobow Wodnych Polski dla zaopatrzenia wwod~
ludnosci i gospodarki"
• Komendant Glowny Panstwowej Strazy Pozarnej*; PBZ 01011; ,Ocena zagrozen zdrowotnych i opracowanie wytycznych
dla profilaktyki zdrowia w Panstwowej Strazy Pozarnej"
• Wojewoda Suwalski*; PBZ 015-11; ,Euroregion Niemen"
• Minister Zdrowia i Opieki Zdrowotnej*; PBZ 016-11; ,Program prewencji cukrzycy insulino-zaleznej u dzieci i mlodziezy"
• Minister Zdrowia i Opieki Zdrowotnej*; PBZ 018-11; ,Prewencja pierwotna i wtorna oraz jej wp/yw na wskazniki epidemiologiczne i ekonomiczne w I i II typie cukrzycy w populacji
polskiej"
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• Minister Skarbu Panstwa*; PBZ 014-11: ,Prywatyzacja bezposrednia. lnwestorzy. Menedi:erowie. Pracownicy"
Oferty opracowane zgodnie z wymaganiami dokumentu
,Kryteria i tryb przyznawania srodkow z budzetu panstwa na
finansowanie projektow badawczych zamawianych przez
Komitet Bad an Naukowych" (Uchwa/a nr 1/94 z 12 stycznia
1994 r.) nalezy skladac w KBN: 00 ·529 Warszawa, ul. Wspolna 1/3, pok 46; w terminie dwoch miesi~cy od daty ukazania
si~ og/oszenia. Oferta moze dotyczyc calosci projektu lub jego
cz~sci.

Zgloszenie si~ do konkursu oznacza przyj~cie zawartych w
wymienionym wyzej dokumencie zasad post~powania konkursowego i oceny ofert.
Szczegolowe informacje o tematyce i celach projektu mozna
uzyskac u wnioskodawcy.
lnformacje na temat konkursu mozna uzyskac w KBN- Departament Badan . pok. 425, tel. 621-98-46

Przcdstawiamy powyzej fragment opublikowanego w ,Rzeczpospolitej" nr272 zdnia 22.11.1996 r. ogloszenia Komitetu Badan
Naukowych o otwarciu konkursu na rea1izacj~< projekt6w zamawianych z dnia 22.11.1996 r. Uchwala Nr 1/94, oraz ,Kryteria i
tryb przyznawania srodk6w z budzetu panstwa na finansowani e
projekt6w badawczych zamawianych przez Komitet Badan Naukowych" wraz z drukami S'l. dost~<pne w Dziale Nauki (budynek
A-1, pok6j nr 157).
*) Ze wzgl~du na szczuplosc miejsca nie zamiescilismy szczeg616w
projektu .

Departament
System6w lnformatycznych
w Komitecie Badan Naukowych
poszukuje:
1. Administratora sieci lokalnej, spelniaj<~.cego nast~puj<~.ce
wymagania:
• umiej~tnosc administrowania systemami NetWare 3.x i 4.x;
• znajomosc protokol6w TP i TPX;
• znajomoscj~z . angielskicgo (co najmniej biema);
• umiej~tnosc stosowania urz<~.dzen sieciowych (I OBaseT,
I0Base2);
• umiej~<tnosc korzystania z uslug sieci INTERNET;
• wyksztakenie informatyczne (wyzsze lub srednie) lub inne
pokrewne mile widziane.
2. Kandydata nasamodzielnestanowisko ds. promocjiinformatyki, spelniaj<~.cego nast~<puj<~.ce wymagania:
• wyksztalcenie wyzsze (mile widziane dziennikarskie);
• dobra znajomosc j~zyka angielskiego;
• umiej~tno:k formulowania pism.i oficjalnych przem6wien;
• umiej~<tnosc poslugiwania si~< komputerem i podstawowym
oprogramowaniem biurowym; o znajomosc problematyki informatycznej mile widziana.
Gwarantujemy ciekaw<~.i tw6rcz'l_prac~< wmlodym, dynamicznym zespole oraz swiadczenia socjalne przysluguj<~.ce pracownikom administracji panstwowej .
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przeslanie listu motywacyjnego, c.v., zdj~cia, zaswiadczenia lekarskiego i innych dokument6w potwierdzaj<~.cych ukonczone szkoly i kursy pod adresem:
Borys Czerniejewski
borys@,kbn.gov.pl
Departament System6w Tnformatycznych tel. 022/6254225
6255151
Komitet Badan Naukowych
ul. Wsp6lna 1/3
6257293
00-529 Warszawa 53
fax 022/6254265
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CENTRUM METOD STOCHASTYCZNYCH
IM. HUGONA STEINHAUSA
Politechnika Wroclawska

0 G t 0 S Z E N

E

Centrum Metod Stochastycznych im. Hugona STEINHAUSA

oglasza konkurs na najlepsz:t

prac~

naukow:t

z zakresu proces6w stochastycznych i ich zastosowan
Stypendiumnaukowe im H.Steinhausa Uednorazowe, stanowi~ce r6wnowartos6 1000 $USA) ufundowane przez c6rk'l' Profesora, pani~Lidi'l'
Kottow~ zostanie przyznane przez Rad'l' N auk ow~ Centrum w skladzie:
Prof.dr hab. Witold KLONECKI
Prof.dr hab. Tomasz ROLSKI
Prof.dr hab . Czeslaw RYLL-NARDZEWSKI
Prof.dr hab. Kazimierz URBANIK
Prof dr hab. Aleksander WERON
zanajlepsze publikacje, kt6re ukazaly si'l' lub zostaly przyj'l'te do druku
licz~cych si'l' czasopismach krajowych lub zagranicznych .
W konkursie mog~brac brae udzial mlodzi pracownicy, kt6rzy nie ukonczyli 28 roku tycia, zatrudnieni we wroclawskich plac6wkach naukowych.
Publikacjewrazzkr6tkimtyciorysemnaukowymnaletynadsylacnaadres
Centrum do dnia 15 Iutego 1997 r.
Jury Konkursu zastrzega sobie prawo ewentualnego podzialu stypendium.
w

Wroclaw, 18. 12. 1996 r.

Ad res:
50-370 Wroclaw, Wybrzei:e Wyspianskiego 27
fax : (+71) 227751, (+71) 223664
tel : (+71) 203530
e-mail: hugo@im.pwr.wroc.pl

Granty
z Komisji
Europejskiej
Wedlug informacji przekazanych przez
Komisjf( Europejska., nastf(pna akcja (call for

przygotowane przez co najmniej trzech niezalei:nych partner6w, w tymdwoch z r6znych
kraj6wczlonkowskich Unii Europejskiej (lub
z jednego z UE i jednego z kraju stowarzyszonego z programem) i jednego z Europy
Srodkowej lub bylego Zwi<~.zku Radzieckiego . Projekty dotycz<~.ce utworzenia sieci naukowych wymagajl\. przynajmniej czterech

GRUDZIEN
09 .12.96.- impreza studencka ,Dzien
G6rnika" zorganizowana przez student6w
Wydzialu G6rniczego
10.12 .96.- spotkanie Dyrektora Filii z
dziennikarzami prasy lokalnej nt. zasad
przyznawania i wysokosci stypendi6w socja1nych i naukowych
13 .12.96. - udzial Dyrektora Filii wuroczystosci wr((czenia dyplom6w absolwentomna Wydziale Inzynierii Srodowiska w
auli Politechniki Wroclawskiej . Uroczystosc uswietnil swoj l\. obecnosci<~. JM Rektor - prof. Andrzej MULAK
18.12.96.- wizyta w Filii kierownictwa
Studium Nauki Jcezyk6w Obcych PWr
(Marian GORECKI, Elzbieta MICHALIK). Spotkanie zwladzami Filii (Ryszard
KABAT, Janina JAWORSKA) nt. aktualnego stanu oraz plan6w w nauczaniu jf(zyk6w obcych student6w w Filii
18.12.96 . - spotkanie oplatkowe Dyrektora Filii ze starostami reprezentuj<~.cymi
spolecznosc studenck~
18.12 .96. - wiecz6rwigi1ijnymieszkanc6w Domu Studenckiego zorganizowany
przez Rad'l' Mieszkanc6w oraz Kierownika Domu Studenckiego - Janusza BATORA. W wieczerzy wigi1ijnej uczestniczyl
takze Dyrektor Filii oraz grono pracownik6w
19. 12 .96 . - spotkanie oplatkowe pracownik6w Filii
19 .12.96 . - zgoda Senatu PWr na uruchomienie w Filii od 15 .02 .97 studi6w zaocznych na Wydzia1e Chemicznym
31 .12 .96 - udzial Dyrektora Filii w spotkaniu noworocznym u Prezydenta Miasta Walbrzycha

Zwi<~.zku Radzieckiego oraz propozycje, w
kt6rych koordynator naukowy pochodzi z
jednego z tych kraj6w.
Nie zostaly jeszcze ustalone dziedziny i tematy badawcze, do kt6rych b'l'd<~.musialy odnosic
sif(projekty. Obszemiejsza informacja o przygotowywanej akcji zostanie urnieszczona na stronieKBN wsieci intemetpo zatwierdzeniu wszy-

Program INCO-COPERNICUS
proposals) w programie INCO-COPERNICUS zostanie oficjalnie ogloszona15 kwietnia 1997 roku. Term in skladania propozycji
wyznaczono na10 paidziernika 1997 roku .
Wsp61ne projekty badawcze muszl\. bye

partner6w ( w tym dw6ch z Europy Srodkowej 1ub bylego Zwi<~.zku Radzieckiego).
Preferowane be;<dl\. propozycje skladane
przez wif(kSZl\. niz minima1na liczb(( partner6wzkraj6wEuropy Srodkowej illub bylego

stkich szczeg6l6w przez Komisjf( Europejskl\.
(przypuszczalnie na pocZl\.tku kwietnia).
mgr i11t. Elibieta Mazurek
Biuro Gra11t6w
A-1, pok. 146, tel. 28-46
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KS IJ\ZKI, ktore polecamy ...

Oficyna Wydawnicza

Francois Furet
Przeszlosc pewnego zludzenia

serdecznie zaprasza do udzialu w

Esej o idei komunistycznej w XX w.

Ill Wroctawskich
Targach Ksictzki Naukowej

Przeklad Joanna G6rnicka i Maria Ochab
Wyd. Oficyna Wydawnicza VOLUMEN, Warszawa 1996
Ksictzka ta otrzymala literackctnagrod~t Ingersol w kategorii
literatury faktu za 1996 rok. Mimo duzej objf!tosci (ponad 600
stron) czyta sif! jctjak polityczny kryminaL
Autorprzedstawia tu kompletncti wnikliwcthistorif! rosyjskiego i swiatowego bolszewizmu, zajmuje Sif!jednak nie tyle ideologami i teoretykami tego ruchu, co praktykami systemu.
Uwaza on bowiem komunizm bardziej za metod« osictgania
wladzy niz za ideologif!.
Z analizy autora wynika, ze oryginalnym dorobkiem myslowym Len ina byly wnioski wycictgni<cte z wydarzen Rewolucji
Francuskicj. Wielu polityk6w zrozumialo, ze choc wladZf!
mozna zdobyc przy pomocy terroru, nie da si« w ten spos6b
rz'l_dzic na dluzszctmetf!. Jak mawiali Niemcy, nie mozna siedziec na bagnetach. Tymczasem Lenin doszedl do wniosku, ze
w celu utrzymania wladzy trzeba zawoalowac terror wszechogarniajctcym klamstwem. Do realizacji tcgo celu wcictgnct!
ogromncrzcsze naukowc6w, intelektualist6w, artyst6w, kt6rzy
glosili chwal~ ,ojczyzny postf!pu". Aby system propagandy
dzialal jeszcze sprawniej, opicrano sif! na ,liderach opinii"ludziach, kt6rzy z pozycji autorytetu moraine go mieli narzucac
sposoby myslenia i wartosciowania. W takiej roli dzialali
H.G .Wells, Bernard Shaw i Romain Roland.
Zachf!camy do Jektury.

kt6re odb«d<t sif! w dniach
19-22 marca 1997 roku
w Gmachu Glownym Politechniki Wroclawskiej,
Wroclaw, Wybrzeze Wyspiailskiego 27.
pod honorowym patronatem
Polskiej Akademii Nauk - Oddzial we Wrodawiu.
Opiekf! merytorycznct nad Targami sprawuje
Prof. Andrzej Mulak, JM Rektor PWr
Wsp6lorganizatorami Targ6w set:
• KWADRO-TECH Sp. z o.o., Wroclaw
• MEGARON- Biuletyn Nowosci Wydawniczych Poznan
(patronat prasowy)
• Forum Akademickie, Lublin (prasa akademicka)
N a Targach chcemy promo wac wydawc6w, kt6rzy pub! ikujct
ambitncti wartosciowctliteraturf! naukowcti uzupclniajctrynek
ksif!garski o niekomercyjne ksi<tzki o charaktcrzc edukacyjnym
i specjalistycznym.
W czasie trwania imprezy planujemy zorganizowanie konferencj i prasowej orazspotkanie wydawc6w z ksif!garzami, hurtownikami i bibliotekarzami.
Podobnie jak w Ia tach ubieglych, odbf!dct si~t dwa konkursy.
Pierwszy konkurs rozstrzygnie, kt6ra publikacja naukowa charakteryzuje si~ najtrafnicjsZ<tszatctedytorsk'l., drugi bf!dzie konkursem czytelniczym.
Wszelkich informacji o Targach udziela p. Halina Dudek,
Oficyna Wydawnicza PWr. tel. (0 71) 320 38 23,22 29 40, fax
(0 71) 22 36 64.
Mamy nadziejf!, ze JIT WTKN bf!d'l_atrakcyjnym miejscem
promocji nowosci wydawniczych.
Orgmrizatorzy

- Coca-Cola.

Pismo informacyjne Politechniki Wroclawskiej

Politechnika Wroclawska
Wybrzete Wyspianskiego 27
50-370 Wroclaw

Redaktor Naczelny: dr inz. Maria Kisza
Redakcja: bud. D-5, pok. 22, tel. 320 22 89
e-mail: pryzmat@ite.ite.pwr.wroc.pl
- Znowu Coca-Cola?
- Zawsze Coca-Cola!
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