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1. WSTĘP
W kadencji 2012-2015 działalność statutowa Lubuskiego Towarzystwa Naukowego w Zielonej
Górze była koordynowana przez Zarząd w składzie:
prof. dr hab. inż. Józef Korbicz - prezes
dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ - z-ca prezesa
dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ - członek
dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ - członek
prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz - sekretarz
dr inż. Edyta Mianowska – sekretarz ds. organizacyjnych
Regularne posiedzenia Zarządu odbywały się średnio trzy razy w roku. Statutowa działalność
Towarzystwa była kontynuacją zasad i programów wypracowanych pod koniec lat
dziewięćdziesiątych na rzecz rozwoju i integracji życia naukowego na Ziemi Lubuskiej, a w
szczególności wzmocnienia i rozszerzenia pozycji Zielonej Góry na mapie naukowej kraju oraz
świata.
Towarzystwo posiada uproszczoną strukturę organizacyjną wynikającą ze Statutu
uchwalonego przez IX Walne Zgromadzenie w dniu 17 grudnia 1999 roku, która sprowadza się
do powoływania przez Prezesa a zatwierdzania przez Zarząd zespołów do realizacji konkretnych
projektów wydawniczych, badawczych oraz organizacji konferencji i seminariów. Przejściowe
rozwiązania lokalowe Towarzystwa z lat dziewięćdziesiątych stały się już rozwiązaniami
docelowymi i są to pomieszczenia na Uniwersytecie Zielonogórskim. Szczególne podziękowania
kieruję do J.M. Rektora prof. dra hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego za umożliwienie lokalizacji
sekretariatu Towarzystwa w pomieszczeniu Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych,
a redakcji Rocznika Lubuskiego na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii. Wcześniej
dzięki życzliwości i pomocy dyrektora dra Andrzeja Toczewskiego, a obecnie dyrektora Leszka
Kani część naszego archiwum znajduje się w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Taka rozproszona
struktura lokalizacyjna Towarzystwa jest w zasadzie jedynym rozwiązaniem z uwagi na brak
dofinansowania ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz Urzędu
Marszałkowskiego jak i Urzędu Miasta Zielona Góra na wynajem i utrzymanie pomieszczeń.
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2. PROGRAM I ZASADY DZIAŁALNOŚCI
Program działalności Towarzystwa w latach 2012-2015 ukierunkowany był na realizację
podstawowych celów sformułowanych w statucie uchwalonym w dniu 5 maja 2012r.
i obejmował takie obszary jak:
• działalność wydawnicza w zakresie wydawania periodyków i książek naukowych
członków Towarzystwa,
• organizowanie sympozjów, konferencji, warsztatów, jak również innych spotkań
naukowych,
• podejmowanie inicjatyw i działań integrujących zielonogórskie środowisko naukowe,
• współdziałanie z Uniwersytetem Zielonogórskim w stwarzaniu warunków rozwoju
naukowego pracowników naukowo-dydaktycznych, głównie poprzez działalność
wydawniczą oraz współorganizację konferencji i warsztatów naukowych.
Tak zakreślony program działalności Towarzystwa był realizowany w różnym zakresie,
głównie w zależności od możliwości pozyskiwanych środków finansowych na poszczególne
projekty. Należy zauważyć, że dobrze opracowane projekty były jedyną formą pozyskiwania
środków finansowych od instytucji centralnych i regionalnych. W latach 2012-2015
uzyskiwaliśmy dofinansowanie naszych projektów wydawniczo-konferencyjnych głównie
z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale również z Polskiego Towarzystwa
Socjologicznego oraz Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Rozwoju Nauki. Lokalnie projekty
były wspierane finansowo przez Miasto Zielona Góra oraz „śladowo” przez Województwo
Lubuskie. Duże znaczenie dla realizacji prawie wszystkich projektów miało dofinansowanie
Uniwersytetu Zielonogórskiego, a w szczególności Wydziałów Humanistycznego oraz
Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

jak również Wydziału Informatyki, Elektrotechniki

i Automatyki.
W kadencji 2012-2015 Towarzystwo zrealizowało ogółem 16 projektów, w tym MNiSW
dofinansowało 12 projektów, Miasto Zielona Góra – 4, a Uniwersytet Zielonogórski - 16.
W ramach 16 projektów zrealizowano 30 zadań wydawniczych oraz tylko 3 zadania
konferencyjno-seminaryjne.
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3. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Działalność wydawnicza była główną formą aktywności Towarzystwa w latach 2012-2015, którą
z dużym powodzeniem realizujemy już od ponad 20 lat. Wydawane książki i periodyki to przede
wszystkim wyniki badań naukowych naszych członków, chociaż w przypadku periodyków to
również artykuły naukowców z kraju i ze świata. Bardzo często publikacje członków
Towarzystwa stanowiły istotną część ich dorobku naukowego przy uzyskiwaniu kolejnych stopni
naukowych (doktoraty, habilitacje) i tytułów profesorskich.
Szczególne zaangażowanie wielu członków koncentrowało się na kontynuowaniu
wydawania naszych tradycyjnych już periodyków naukowych: Rocznika Lubuskiego oraz
kwartalnika informatyczno-matematycznego International Journal of Applied Mathematics and
Computer Science (AMCS), które dzisiaj należą do wiodących czasopism wydawanych w kraju
w swoich dyscyplinach. O wysokiej ich pozycji świadczy fakt, że od 2007 roku AMCS znajduje
się na tzw. liście filadelfijskiej ze współczynnikiem oddziaływania tzw. Impact Factor równym
1.037 za 2015 rok (25 punktów według listy A MNiSW), a artykuły publikowane w Roczniku
otrzymują 11 punktów według aktualnej listy B MNiSW.
Rocznik Lubuski będący wizytówką wydawniczą Towarzystwa, od 1996 roku wydawany
jest w dwóch częściach, przy czym każda część jest monotematyczna i redagowana jest przez
specjalistów w danej tematyce. Duże zasługi i wkład w rozwój Rocznika wnieśli prof. Bogdan
Idzikowski pełniący funkcję redaktora naczelnego (do roku 2015) oraz Ewa NarkiewiczNiedbalec – aktualny redaktor naczelny i redaktor językowy. Członkami 13 osobowej Rady
Naukowej Rocznika są znani naukowcy z Zielonej Góry, Krakowa, Wrocławia, Szczecina ale
także z Niemiec (Bremen, Berlin) i USA (Ohio). Funkcję sekretarza i redaktora statystycznego
pełni dr Edyta Mianowska.
W latach 2012-2015 zostały wydane 3 dwuczęściowe tomy Rocznika, tj. 38,39 i 41 oraz
jeden trzyczęściowy tom 40, poświęcone zagadnieniom społeczno-politycznym, kulturalnym,
edukacyjnym i socjologicznym. Pełny ich wykaz załączony jest w Tabeli 1. Przykładowo w
2012r. część pierwsza Rocznika pod redakcją prof. Bernadetty Nitschke dotyczyła aktualnej
tematyki jaką niewątpliwie jest współpraca na pograniczu Polsko-Niemieckim. W piętnastu
artykułach przedstawiono zagadnienia tożsamości pogranicza, jego specyfiki społecznokulturalnej jak również szans na dalszy rozwój poprzez członkostwo w Unii Europejskiej. Z kolei
zakres tematyczny tomu 39 cz. 1 z 2013 roku pod redakcją prof. Zdzisława Wołka dotyczy
problemów pedagogiki społecznej na rzecz społeczności lokalnych. W trzech częściach tego
Rocznika szczególną uwagę skoncentrowano na zagadnieniach środowiska społecznego jako
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wyznacznika lokalnej aktywności, na młodych i dorosłych w biegu życia jak również na
działaniach własnych i wsparciu społecznym. Bardzo ważnym wydaniem Rocznika był tom 40
cz. 2a, 2014, dedykowany wybitnemu socjologowi, pedagogowi i wychowawcy – prof.
Ryszardowi Borowiczowi, zmarłemu w 2014r. , który został opracowany przez prof. Marię
Zielińską. Problematyka siedemnastu artykułów została zogniskowana wokół między innymi
takich kwestii jak zachowania polityczne, praca za granicą w okresie trwającego kryzysu
ekonomicznego czy dylematy związane z planowaniem kariery zawodowej. Polskie szkolnictwo
wyższe – stan i perspektywy to tytuł ostatniego Rocznika pod redakcją prof. Mirosława
Kowalskiego i dr Ewy Kowalskiej wydanego w 2015 roku (tom 41 cz. 2). W szesnastu artykułach
podzielonych na dwie części autorzy analizują stan, uwarunkowania i oczekiwania społeczne jak
również udział uczelni wyższych w badaniach naukowych i rozwoju kadr.
Innym prestiżowym wydawnictwem Towarzystwa wspólnie wydawanym z Uniwersytetem Zielonogórskim jest międzynarodowy kwartalnik informatyczno–matematyczny pt.
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, AMCS. Pomysłodawcą
utworzenia tego czasopisma i jego redaktorem jest prof. Józef Korbicz. Periodyk drukowany jest
w języku angielskim, a w 2016 roku obchodzi piękny jubileusz 25-lecia istnienia na światowym
rynku wydawniczym. Obecność na tym rynku potwierdzają zagraniczni autorzy licznych
artykułów a przede wszystkim fakt, że od 2007 roku czasopismo znajduje się na tzw. liście
filadelfijskiej. Oprócz numerów regularnych wydawane są numery specjalne oraz sekcje
specjalne redagowane przez znanych naukowców z kraju i ze świata. Dobrym przykładem
numeru specjalnego jest numer (2015, Vol. 25, No. 1) redagowany przez włoskich profesorów –
Silvio Simani z University of Ferrara oraz Paolo Castaldi z University of Bologna. W czternastu
artykułach tego numeru przedstawione są wyniki badań w zakresie bezpieczeństwa, diagnostyki
uszkodzeń oraz sterowania tolerującego uszkodzenia w systemach lotniczych. Wśród sekcji
specjalnych wydanych w latach 2012-2015 warto odnotować sekcję dotyczącą zagadnień
modelowania i symulacji systemów informatycznych o dużej wydajności. Sekcja ta ukazała się w
numerze 2014, Vol. 24, No. 3, zawiera sześć artykułów autorów z Europy i Azji, a jej
redaktorami byli profesorowie: Pavel Abaev z People’s Frendship University of Russia, Rotislav
Razumchik z Russian Academy of Sciences oraz Joanna Kołodziej z Politechniki Krakowskiej.
Podsumowując aktywność wydawniczą w latach 2012-2015 wydano 16 numerów AMCS,
w tym 2 numery specjalne oraz

7 sekcji specjalnych. Ogółem w numerach regularnych,

specjalnych i sekcjach specjalnych opublikowano 280 artykułów, przy czym autorami 168
artykułów byli autorzy zagraniczni, a 112 - autorzy z kraju. Pełny wykaz wydanych numerów
AMCS w latach 2012-2015 znajduje się w Tabeli 1.
Oprócz periodyków, z których jesteśmy dumni, posiadamy również prestiżową serię
monograficzną pt. Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Przewodniczącą 125

osobowego Komitetu Redakcyjnego jest Pani prof. Maria Zielińska. W latach 2012-2015 zostały
wydane trzy tomy poświęcone migracjom przymusowym w Europie (2012, redaktorzy: H.-P.
Müller i M. Zielińska), pograniczom i centrom współczesnej Europy (2014, redaktorzy: M.
Zielińska i B. Trzop) oraz pograniczom i centrom współczesnej Europy z zaznaczeniem
różnorodności praktyk i teorii (2015, redaktorzy: D. Szaban, J. Nyćkowiak, T. Kołodziej). Pełny
wykaz wydanych periodyków oraz monografii zbiorowych w latach 2012-2015 został
przedstawiony odpowiednio w tabelach 1 oraz 2.
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4. DZIAŁALNOŚĆ KONFERENCYJNO-SEMINARYJNA

W minionej kadencji działalność konferencyjno-seminaryjna była dosyć skromna - Towarzystwo
było głównym organizatorem tylko dwóch konferencji i jednego seminarium. Ale co należy
odnotować to fakt, że była kontynuacja naszych cyklicznych już spotkań naukowych. W 2014 roku
zorganizowaliśmy wspólnie z Instytutem Socjologii UZ IX międzynarodową konferencję pt.
Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza i centra współczesnej Europy.
Wsparcia finansowego udzieliły nam Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet
Zielonogórski oraz Województwo Lubuskie.
Inną ważną konferencją, która organizowana jest cyklicznie co dwa lata wspólnie
z Politechnikami Warszawską, Gdańską i Uniwersytetem Zielonogórskim (Instytut Sterowania
i Systemów Informatycznych) jest międzynarodowa konferencja pt. Diagnostics of Processes and
Systems, DPS. W 2013 roku w Łagowie Lubuskim odbyła się 11-ta edycja tej konferencji,
a materiały w postaci pracy zbiorowej pod redakcją J. Korbicza i M. Kowala ukazały się nakładem
światowego wydawnictwa Springer w 2014 roku.
Wspólnie z Instytutem Sterowania i Systemów Informatycznych UZ w 2014 roku
zorganizowane zostało seminarium naukowe, które po części miało charakter warsztatów dla
młodych naukowców. Zakres tematyczny tego seminarium obejmował nowoczesne technologie
w automatyce, informatyce i robotyce.
Pełny wykaz konferencji i seminariów współorganizowanych przez Towarzystwo w latach
2012-2015 zamieszczono w Tabeli 3.
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Tabela 1

Wykaz wydawnictw periodycznych wydanych w latach 2012-2015
Lp.

Redaktor numeru

Rok wydania,
tom, numer

Tytuł

Instytucja
dofinansowująca

1

Bernadetta Nitschke

Rocznik Lubuski, pt. Współpraca na pograniczu polsko-niemieckim. Geneza –
stan obecny - perspektywy

2012, t. 38, cz. 1

MNiSW, ZG, UZ

2

Bogdan Idzikowski
Mirosław Kowalski

Rocznik Lubuski, pt. Homogeniczna versus heterogeniczna tożsamość
pedagogiki.

2012, t. 38, cz. 2

MNiSW, ZG, UZ

3

Józef Korbicz
Didier Maquin
Didier Theilliol

* International Journal of Applied Mathematics and Computer Science,
(numer specjalny pt. Advances in Control and Fault-Tolerant Systems )

2012, Vol. 22, No. 1

MNiSW, UZ

4

Dariusz Uciński
Józef Korbicz

* International Journal of Applied Mathematics and Computer Science,
(numer z sekcją specjalną pt. Analysis and Control of Spatiotemporal
Dynamic Systems)

2012, Vol. 22, No. 2

MNiSW, UZ

5

Józef Korbicz

* International Journal of Applied Mathematics and Computer Science,
(numer regularny)

2012, Vol. 22, No. 3

MNiSW, UZ

6

Józef Korbicz
Oscar Cordón
Przemysław Kazienko

* International Journal of Applied Mathematics and Computer Science,
(numer z sekcją specjalną pt. Hybrid and Ensemble Methods in Machine
Learning)

2012, Vol. 22, No. 4

MNiSW, UZ

7

Dorota Bazuń
Mariusz Kwiatkowski

Rocznik Lubuski, pt. Nowe tendencje w badaniach społecznych.

2013, t. 39, cz. 1

MNiSW, ZG, UZ

8

Zdzisław Wołk

Rocznik Lubuski, pt. Pedagogika społeczna na rzecz społeczności lokalnych

2013, t. 39, cz. 2

MNiSW, ZG, UZ

9

Józef Korbicz

*International Journal of Applied Mathematics and Computer Science,
(numer regularny)

2013, Vol. 23, No. 1

MNiSW, UZ

10

Józef Korbicz

*International Journal of Applied Mathematics and Computer Science,
(numer regularny)

2013, Vol. 23, No. 2

MNiSW, UZ

11

Józef Korbicz

*International Journal of Applied Mathematics and Computer Science,
(numer regularny)

2013, Vol. 23, No. 3

MNiSW, UZ

8

12

Józef Korbicz

*International Journal of Applied Mathematics and Computer Science,
(numer regularny)

2013, Vol. 23, No. 4

MNiISW, UZ

13

Marzanna Farnicka
Zbigniew Izdebski
Krzysztof Wąż

Rocznik Lubuski, pt. Uwarunkowania zachowań ryzykownych.

2014, t. 40, cz. 1

MNiSW, ZG, UZ

14

Ryszard Asienkiewicz
Józef Tatarczuk

Rocznik Lubuski, pt. Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny,
2014, t. 40, cz. 2
antropologii i wychowania fizycznego.

MNiSW, ZG, UZ

15

Maria Zielińska

Rocznik Lubuski, pt. Młodzież w czasach kryzysu ekonomicznego. Między
edukacją i pracą.

2014, t. 40, cz. 2a

UZ, PTS

16

Marek Kowal
Józef Korbicz,

*International Journal of Applied Mathematics and Computer Science,
(numer z sekcją specjalną pt. Selected Problems of Biomedical Engineering)

2014, Vol. 24, No. 1

MNiSW, UZ

17

Józef Korbicz
Ryszard Makowski
Jan Zarzycki

*International Journal of Applied Mathematics and Computer Science,
(numer z sekcją specjalną pt. Signal and Systems)

2014, Vol. 24, No. 2

MNiSW, UZ

18

Józef Korbicz
Pavel Abaev
Rostislav Razumchik
Joanna Kołodziej

*International Journal of Applied Mathematics and Computer Science,
(numer z sekcją specjalną pt. Modelling and Symulation of High Performance 2014, Vol. 24, No. 3
Information Systems)

MNiSW, UZ

19

Józef Korbicz

*International Journal of Applied Mathematics and Computer Science,
(numer regularny)

2014, Vol. 24, No. 4

MNiSW, UZ

20

Marcin Szumigraj
Ewa trębińska-Szumigraj Rocznik Lubuski, pt. Badania jakościowe. W poszukiwaniu dróg i inspiracji
Daria Zielińska-Pękał

2015, t. 41, cz. 1

ZG, UZ

21

Mirosław Kowalski
Ewa Kowalska

Rocznik Lubuski, pt. Polskie szkolnictwo wyższe – stan i perspektywy.

2015, t. 41, cz. 2

ZG, UZ

22

Silvio Simani
Paolo Castaldi

*International Journal of Applied Mathematics and Computer Science,
(numer specjalny pt. Safety, Fault Diagnosis and Fault Tolerant Control in
Aerospace Systems)

2015, Vol. 25, No. 1

MNiSW, UZ

9

23

Józef Korbicz

*International Journal of Applied Mathematics and Computer Science,
(numer regularny)

2015, Vol. 25, No. 2

MNiSW, UZ

24

Józef Korbicz
Aleksander Byrski
Marek KisielDorohinicki
Grzegorz Dobrowolski

*International Journal of Applied Mathematics and Computer Science,
(numer z sekcją specjalną pt. Agents in Intelligent Computing and Simulation 2015, Vol. 25, No. 3
Systems)

MNiSW, UZ

25

Józef Korbicz
Mauro Iacono
Joanna Kołodziej

*International Journal of Applied Mathematics and Computer Science,
(numer z sekcją specjalną pt. Complex Problems in High-Performance
Computing Systems)

MNiSW, UZ

MNiSW - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
PTS – Polskie Towarzystwo Socjologiczne
ZG – Miasto Zielona Góra
UZ - Uniwersytet Zielonogórski
* - wspólne wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego i Lubuskiego Towarzystwa Naukowego
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2015, Vol. 25, No. 4

Tabela 2

Wykaz książek i prac zbiorowych wydanych w latach 2012-2015
Lp.

Tytuł książki/Wydawca

Autor/Redaktor

Rok wydania

Instytucja
dofinansowująca

1

Hans Peter Müller
Maria Zielińska

Transgraniczność w perspektywie socjologicznej.
Migracje przymusowe w Europie. LTN

2012

MNiSW, WL, UZ,
PNF

2

Żywia Leszkowicz-Baczyńska
Dorota Szaban

Lubuszanie w pierwszej dekadzie XXI wieku. Portret socjologiczny. LTN

2012

MNiSW, UZ

3

Maria Zielińska
Beata Trzop

Transgraniczność w perspektywie socjologicznej.
Podranicza i centra współczesnej Europy. LTN

2014

UZ, WL

4

Józef Korbicz
Marek Kowal

Intelligent Systems in Technical and Medical Diagnostics. Springer

2014

UZ

5

Dorota Szaban
Justyna Nyćkowiak
Tomasz Kołodziej

Transgraniczność w perspektywie socjologicznej.
Podranicza i centra współczesnej Europy. Różnorodność praktyk i teorii. LTN

2015

UZ

MNiSW –Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
UZ – Uniwersytet Zielonogórski
WL – Województwo Lubuskie
PNF – Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki
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Tabela nr 3

Wykaz konferencji/seminariów w latach 2012-2015
Lp.

Tytuł

1

11. międzynarodowa konferencja pt. Diagnostics of Processes
and Systems, DPS'13, Łagów Lubuski

2013 Józef Korbicz, Marcin Witczak

MNiSW, UZ, MAZEL,
ASTOR, wpłaty uczestników

UZ

2

IX konferencja międzynarodowa pt. Transgraniczność w
perspektywie socjologicznej. Pogranicza i centra
współczesnej Europy, Łagów Lubuski

2014 Maria Zielińska

MNiSW, UZ, WL, wpłaty
uczestników

UZ

3

Seminarium semestralne pt. Nowoczesne technologie w
automatyce, informatyce i robotyce. Zielona Góra

2014 Roman Gielerak

MNiSW UZ

UZ

Rok

Opiekun naukowy

MNiSW –Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
WL – Województwo Lubuskie
UZ – Uniwersytet Zielonogórski
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Instytucja dofinansowująca

Instytucja współorganizująca

5. SPRAWY CZŁONKOWSKIE I FINANSE
Aktualnie Lubuskie Towarzystwo Naukowe w Zielonej Górze zrzesza 60 członków rzeczywistych oraz 7 honorowych. W latach 2012-2015 szeregi Towarzystwa na zawsze opuściło
6 członków: Zygmunt Dylczewski, Karol Fiedor, Benon Miśkiewicz, Grzegorz Chmielewski
oraz szczególnie zasłużeni:
• prof. dr hab. Marian Eckert (1932-2015) - wybitny historyk, głównie z zakresu historii
gospodarczej, współtwórca zielonogórskiego środowiska akademickiego i naukowego.
Był jednym z pierwszych członków (od 1964r.) Towarzystwa, a od 2004 roku był
członkiem honorowym. W latach 1987-1990 był rektorem Wyższej Szkoły
Inżynierskiej w Zielonej Górze, a w latach 1993-1997 - wojewodą zielonogórskim.
W zmarłym straciliśmy wybitnego naukowca, kolegę o wysokim autorytecie
w środowisku, człowieka o wielkiej wiedzy i kulturze.
• prof. dr hab. Edward Hajduk (1932-2015) - wybitny socjolog, pedagog i filozof,
współtwórca zielonogórskiego środowiska humanistycznego. W latach 1993-1999 był
dziekanem Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej
Górze, a w latach 1987-2015 – członkiem Kolegium Redakcyjnego Rocznika
Lubuskiego. Odszedł wspaniały i bardzo skromny człowiek służący radą i pomocą dla
wielu z nas.
W latach 2012-2015 na wniosek zainteresowanego bądź w wyniku wieloletniego nie płacenia
składek, z listy członków LTN skreślono 13 osób. W tym samym okresie członkostwo LTN
uzyskało 19 osób.
Towarzystwo posiada konto bankowe w Banku Zachodnim - Wielkopolskim Banku
Kredytowym S.A., I Oddział w Zielonej Górze. W trakcie trwania kadencji Towarzystwo
posiadało i posiada ciągłą płynność finansową dzięki wpływom wynikającym z realizacji
projektów oraz nieznacznie ze składek członkowskich, pomimo jej zwiększenia do 50 zł
decyzją uchwały ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków z 2012 roku. Administracyjna
obsługa sekretariatu prowadzona była wzorem lat poprzednich na podstawie zawieranych
umów-zlecenie. Pełna księgowość Towarzystwa była realizowana przez Biuro Rachunkowe
EXPERT Elwira Teśluk z uwagi na ogólne wymagania admiracyjne. Coroczne bilanse budżetu
Towarzystwa opracowane w postaci oddzielnego dokumentu oraz sprawozdania finansowe
z realizacji każdego projektu wydawniczo-konferencyjnego potwierdzają poprawność
prowadzonej działalności finansowej LTN.

6. UWAGI KOŃCOWE
Posiadając ograniczone możliwości finansowe i organizacyjne zrealizowany w latach 20122015 program działalności Lubuskiego Towarzystwa Naukowego, podobnie jak to było
w minionych kadencjach, ukierunkowany był głównie na wspomaganie rozwoju kadrowego
ośrodka naukowego w Zielonej Górze, jak również na jego promocję w kraju i na świecie. Cel
ten realizowano przede wszystkim poprzez działalność wydawniczą oraz konferencyjnoseminaryjną, skupiając się na kontynuacji wydawania periodyków naukowych oraz organizacji
konferencji.
Nasze dwa periodyki, a mianowicie Rocznik Lubuski oraz International Journal of Applied
Mathematics and Computer Science są świetną wizytówką Towarzystwa oraz ośrodka
naukowego Zielonej Góry w kraju i na świecie. Wysoka pozycja na tzw. liście filadelfijskiej
kwartalnika informatyczno-matematycznego AMCS oraz Rocznika na ostatniej liście
Ministerstwa potwierdzają nasz wieloletni wysiłek. Dzisiaj periodyki te są powodem do
zadowolenia i ogromnej satysfakcji dla wielu z nas ale również zachętą do dalszej aktywności
prowadzącej do zwiększania ich pozycji

na krajowej i światowej mapie naukowej. Są to

wydawnictwa o najwyższej randze naukowej wydawane w Zielonej Górze według listy
rankingowej A i B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Powodem do dumy i zadowolenia jest również zapoczątkowana jeszcze w 2001 roku seria
monograficzna pt. Transgraniczność w perspektywie socjologicznej, która wydawana jest na
podstawie rozszerzonych tekstów wcześniej wygłaszanych na ogólnopolskiej konferencji pod
takim samym tytułem. W 2014 roku konferencja ta miała już charakter międzynarodowy.
Kończąc sprawozdanie chcę niezwykle serdecznie i gorąco podziękować wszystkim
członkom, którzy w kadencji 2012-2015 w różnym zakresie wspierali i działali w ramach
Towarzystwa. Dziękuję przede wszystkim członkom Rady Naukowej Rocznika Lubuskiego, a w
szczególności profesorowi Bogdanowi Idzikowskiemu - redaktorowi naczelnemu oraz profesor
Ewie Narkiewicz-Niedbalec - zastępcy redaktora naczelnego i redaktora językowego.
Serdecznie dziękuje za współpracę sekretarzom Towarzystwa – profesorowi Andrzejowi
Obuchowiczowi oraz doktor Edycie Mianowskiej. Ogromne podziękowania kieruję do Pani
Ewy Lehmann za niezwykle sprawną obsługę administracyjno-finansową, jej profesjonalizm
i pełne zaangażowanie w realizację wszystkich projektów Towarzystwa.
Dziękuję wszystkim za współpracę
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