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TIMS

Zainteresowany młynami?
Młyny miały w przeszłości różne formy i różne funkcje, ale od zawsze ich cechą
było to, że służyły ludziom. Pełniły fundamentalną rolę w procesie produkcji
żywności i nie tylko – do młynów można zaliczyć też folusze, tartaki, kuźnice,
mechaniczne stępy i inne. Były także wykorzystywane do kontrolowaniu
poziomu wód oraz nawadniania i odwadniania.
Wiedza na temat młynów może być fascynująca.
W szczególności ciekawe są techniczne zagadnienia
dotyczące młynów i urządzeń młynarskich. Takich zagadnień
jest jednak dużo więcej; do nich należą na przykład: rozwój
różnych typów młynów na przestrzeni
wieków (i ich regionalnych odmian), a
także wpływ młynów na życie ludzi – w
opowieściach, przysłowiach, sztuce, czy dawnych
wierzeniach.
Chociaż dużo osób interesujących się młynami koncentruje
się na wybranych aspektach, to wciąż pogłębia wiedzę na
ich temat w znacznie szerszym zakresie. Bycie członkiem
organizacji
skupiającej
ludzi
o
podobnych
zainteresowaniach może pomóc w dalszym rozwoju kariery
zawodowej lub hobby. Międzynarodowe Stowarzyszenie
Molinologiczne (The International Molinological Society – TIMS) jest właśnie
taką organizacją. W rzeczywistości jedyną, która zajmuję się tą tematyką w skali
światowej.
TIMS
TIMS jest stowarzyszeniem, które istnieje od 1965 roku i upowszechnia na całym
świecie wiedzę na temat młynów, napędzanych przez wiatr, wodę, ludzi czy
zwierzęta. Wspiera również badania na ten temat i promuje wszystkie aspekty
molinologii (nauki o młynach), włączając w to wiedzę na temat ich renowacji.
TIMS zrzesza około 500 członków z ponad 30 krajów i 5 kontynentów.

Nasze sympozja
Dzielimy się wiedzą również podczas sympozjów organizowanych co cztery lata
w różnych krajach. Podczas sympozjum, przedstawiane są wystąpienia
dotyczące młynarstwa, którym towarzyszy
dyskusja. Dodatkowo realizowane są wizyty
studyjne
prezentujące
młyny
w
kraju
organizującym sympozjum. Ponadto, dzięki
udziałowi w tym wydarzeniu, istnieje możliwość
poznania ludzi z całego świata zajmujących się
podobną tematyką.
Po zakończonym sympozjum wystąpienia oraz
wyniki
dyskusji
są
przedstawiane
w
publikacji Transactions, która następnie dystrybuowana jest wśród uczestników.
Nasze wycieczki
Co cztery lata, między sympozjami, organizowane są wycieczki objazdowe po
młynach. Jest to unikalna szansa obejrzenia młynów, jakie posiada dany kraj lub
region.
Nasza biblioteka internetowa
Biblioteka internetowa TIMS jest dostępna dla wszystkich
członków. Gromadzi publikacje TIMS, materiały pokonferencyjne, opisy wyjazdów terenowych i inne informacje.
Dzielenie się informacjami, badaniami i ekspertyzami jest
ważną częścią działalności TIMS jako organizacji. Wiąże się
to również bowiem z możliwością poznawania molinologów z
innych krajów i nawiązywania z nimi relacji.
Organizacja
Walne zebranie stowarzyszenia odbywa się każdorazowo podczas sympozjum.
W trakcie spotkania wybierany jest Zarząd TIMS, który zajmuje się sprawami
Stowarzyszenia przez następne cztery lata.
Zainteresowany członkostwem w TIMS?
Członkiem może zostać każda osoba prawna lub fizyczna, która podziela cele
Stowarzyszenia. Jako członek otrzymasz dwa razy w roku czasopismo
„International Molinology” oraz każdy następny tom „Bibliotheca Molinologica”
(której wydano do tej pory 23 woluminy – wydawnictwo nieregularne).
Członkostwo jest roczne, zaczyna się w styczniu danego roku. Nowi członkowie
otrzymują publikacje wydawane w tymże roku.

Nasze publikacje
W celu rozpowszechniania wiedzy na temat młynów Stowarzyszenie wydaje
dwa razy w roku czasopismo International Molinology, w którym publikowane są
artykuły o młynach, aktualności oraz recenzje literatury dotyczącej młynarstwa.
Pogłębione studia publikowane są w serii Bibliotheca Molinologica. Dodatkowo,
dwukrotnie w ciągu roku wysyłany jest drogą elektroniczną newsletter E-News.

Aby dołączyć do TIMS należy wypełnić
aplikację członkowską na naszej stronie:
www.molinology.org
albo wysłać e-mail do:
info@molinology.org
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