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KOMUNIKAT 1

Szanowni Państwo!
W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego, mamy
przyjemność zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Polskiej
Asocjacji Ekologii Krajobrazu poświęconą znaczeniu badań
terenowych w dorobku i perspektywach badawczych ekologii
krajobrazu.
Choć prace terenowe bezspornie stanowią metodyczną
podwalinę ekologii krajobrazu, coraz częściej obserwuje się zwrot
badaczy w kierunku metod kameralnych, ze szczególnym
uwzględnieniem Geograficznych Systemów Informacyjnych. Jest
prawdą, że włączenie nowoczesnych technik
do aparatu
metodycznego nauk przyrodniczych, istotnie przysłużyło się
rozwojowi kompleksowych badań krajobrazu. W toku dyskusji
pojawiają się jednak głosy, że gwarantem tego rozwoju pozostaje
stały wgląd badaczy w procesy przyrodnicze zachodzące w terenie.
Jakie
jest
zatem
współczesne
znaczenie
prac
terenowych? Czy dynamiczny rozwój technik GIS będzie
skutkował
stopniowym
zmniejszaniem
rangi
studiów
w terenie, czy też będą one wzajemnie się uzupełniać? Które
aspekty badań terenowych powinny być rozwijane? Wreszcie,
czy interdyscyplinarność badań środowiska przyrodniczego
wpłynęła na zmianę pojemności treściowej tego pojęcia?
Założeniem konferencji jest stworzenie platformy dyskusyjnej,
która zbliży nas do znalezienia odpowiedzi na powyższe zagadnienia.
Składają się na nią: obrady plenarne, sesja posterowa, sesja
terenowa oraz – oczywiście – spotkania towarzyskie.
Zapraszamy do nadsyłania zarówno prac teoretycznych, jak
i prac studialnych, nawiązujących do przedstawionej problematyki.
W drugim przypadku, prosimy jednakże o położenie nacisku na
metodyczny aspekt prezentowanych badań. Z uwagi na profil
konferencji mniej zależy nam na zaprezentowaniu konkretnych
wyników, ale raczej – dróg dochodzenia do nich.
Organizatorzy planują wydanie jednego lub dwóch tomów
czasopisma Problemy Ekologii Krajobrazu (5 pkt. MNiSW)
zawierającego prace prezentowane podczas Konferencji spełniające
wymogi wydawnicze.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
Andrzej RICHLING (Honorowy Przewodniczący PAEK)
Mariusz KISTOWSKI (Przewodniczący PAEK)
Szymon ZIOBROWSKI (Dyrektor TPN)
Marek DREWNIK (Dyrektor IGiGP UJ)
WIESŁAW ZIAJA (Kierownik ZGF IGiGP UJ)

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERECJI
Jarosław Balon (przewodniczący), Bogusława Chlipała, Joanna
Hibner, Michał Jakiel, Paweł Krąż, Ewelina Mocior, Agnieszka
Nowak, Marcin Rechciński, Edward Wlazło, Sabina Wójcik,
Tomasz Zając

MIEJSCE OBRAD
Obrady odbywać się będą w dwóch miejscach:
1. W Krakowie, w Instytucie Geografii i Gospodarki
Przestrzennej UJ (oficjalne rozpoczęcie konferencji, Walne
Zebranie Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu)
2. W
Bukowinie
Tatrzańskiej,
w
Górskim
Ośrodku
Wypoczynkowym „Stasinda” (pozostałe wydarzenia)

UWAGA! W pierwszym dniu obrad, w Krakowie,
odbędzie się Walne Zebranie Polskiej Asocjacji
Ekologii Krajobrazu, na które w imieniu Zarządu
PAEK
serdecznie
zapraszamy
również
osoby
nieuczestniczące w konferencji.
Ze względów organizacyjnych, prosimy te osoby
o zgłaszanie się drogą mailową (inf. poniżej), jednak bez
wypełniania
formularza
i
bez
wpłacania
kosztów
konferencyjnych.

ZGŁOSZENIA KONFERENCYJNE
Zgłoszenia
konferencyjne
w
postaci
wypełnionego
formularza
zgłoszeniowego
zawierającego
tytuł
prezentacji
oraz
abstrakt
prosimy
wysyłać
drogą
elektroniczną na adres konferencja.paek@geo.uj.edu.pl do
dnia 31 stycznia 2015 roku.
Formularz stanowi załącznik do wiadomości zawierającej ten
komunikat. Prosimy o niezamieszczenie w treści formularza
rycin ani tabel. Abstrakt może zawierać natomiast odwołania do
literatury.
W ramach Konferencji przewidziana jest organizacja sesji
plenarnych oraz posterowych. Z powodu braku równoległych
sesji
tematycznych
(a
zatem
–
ograniczonej
liczby
przewidywanych prezentacji), Komitet Naukowy dokona
recenzji nadesłanych abstraktów i na tej podstawie – określi
ostateczną formę uczestnictwa (prezentacja bądź poster).
Prosimy zaplanować przygotowanie wystąpień (15-minut) bądź
posterów (maksymalne wymiary 70x100 cm). Przypominamy,
że prace przyjęte na konferencję mogą zostać nadesłane do
publikacji w czasopiśmie Problemy Ekologii Krajobrazu (5 pkt.
MNiSW)
KOSZTY UCZESTNICTWA
Opłata konferencyjna wynosi 700 zł
członkowie PAEK, doktoranci i studenci – 650 zł
Koszt dla osoby towarzyszącej (same koszty pobytu w ośrodku
+ transport) – 500 zł
W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:
•
•
•
•

Obsługę organizacyjną,
Materiały konferencyjne,
Noclegi
Wyżywienie, w tym uroczystą kolację i wieczór grillowy
(zgodnie z programem konferencyjnym)

• Poczęstunki kawowe podczas przerw,
• Transport na trasie Kraków – Bukowina Tatrzańska (tam
i z powrotem),
• Sesję terenową,
• Publikację pokonferencyjną.
Płatności należy dokonać do dnia 1.03.2015
na konto 34 1240 4722 1111 0000 4860 3050
(Bank PeKaO S.A) podając w tytule wpłaty: PAEK nazwisko
(np. PAEK Kowalski)
Dane do przelewu: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii
i Nauk o Ziemi, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
NOCLEGI
Uczestnicy zostaną zakwaterowani w Górskim Ośrodku
Wypoczynkowym
„Stasinda”
w
Bukowinie
Tatrzańskiej,
w którym odbywać się będzie większa część wydarzeń
konferencyjnych. (przy skrzyżowaniu drogi: centrum Bukowiny
– Łysa Polana – Brzegi). Warunki: pokoje dwu (albo kilku-)
osobowe z łazienkami, o standardzie pensjonatowym; bogate
zaplecze: sale jadalna, konferencyjna i rekreacyjna, basen
(wstęp dodatkowo płatny), parking, świeże powietrze, widoki na
Tatry…
Noclegi są włączone w całości w koszty konferencyjne. Istnieje
jednak teoretyczna możliwość przedłużenia pobytu (np. do
niedzieli). W tym celu należy skontaktować się bezpośrednio
z Ośrodkiem (dane kontaktowe poniżej). Osobom wracającym
do Krakowa w innym terminie niż w programie, nie zapewniamy
transportu powrotnego.
Ośrodek Wypoczynkowy STASINDA
Zofia i Bronisław Rzadkosz
34-530 Bukowina Tatrzańska
ul. Karpęciny 5
tel.(0 18) 20-01-277; 20-01-276
e-mail: osrodek@stasinda.com.pl

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
8 04 2015 (środa)
10.00
13.00
13.30
16.15
18.15
20.00

13.00 Rejestracja uczestników (Kraków)
13.30 Uroczyste otwarcie konferencji (Kraków)
– 16.00 Walne Zebranie Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu
– 18.15 Przejazd do Bukowiny Tatrzańskiej
– 19.30 Zakwaterowanie
Uroczysta kolacja
9 04 2015 (czwartek)

8.00 – 8.30 Śniadanie
9.00 – 13.00 Sesje referatowe z przerwą kawową
13.00 – 14.00 Obiad
14.00 – 18.00 Sesje referatowe z przerwą kawową
18.30 – 19.00 Kolacja
20.00 Wieczór z winem i piosenką geograficzną
10 04 2015 (piątek)
8.00 – 8.30 Śniadanie
9.00 – 13.30 Sesja terenowa
14.00 – 14.30 Obiad
15.00 – 18.00 Sesje referatowe z przerwą kawową
18.00 19.00 Sesja posterowa
20.00 Wieczór grillowy
11 04 2015 (sobota)
8.00 – 8.30 Śniadanie
9.00 – 12.00 Sesje referatowe z przerwą kawową
12.00 – 13.00 Zamknięcie konferencji
13.00 – 14.00 Obiad

KONTAKT
Wszelkie pytania i uwagi dotyczące konferencji
kierować na adres: konferencja.paek@geo.uj.edu.pl

prosimy

