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KOMUNIKAT 1
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XXV Konferencji z cyklu
Stratygrafia plejstocenu Polski, która odbędzie się w Hucie Szklanej k/Bielin, w Górach
Świętokrzyskich, w terminie 3-7 września 2018 roku.
Zgodnie z tradycją konferencji, w pierwszych dwóch dniach przedstawione zostaną
referaty i postery uczestników oraz referaty wprowadzające dotyczące zagadnień
regionalnych. W trakcie kolejnych dni, podczas planowanych sesji terenowych,
zaprezentujemy Państwu wybrane zagadnienia plejstocenu Gór Świętokrzyskich, rozważane
na tle paleogeografii czwartorzędu regionu świętokrzyskiego.
Góry Świętokrzyskie wyróżnia nie tylko złożona budowa geologiczna podłoża
paleozoicznego i poligeniczna rzeźba strukturalna, ale również „…inny typ rozwoju
czwartorzędu, zdecydowanie odmienny od niżowego, a zbliżony do tego typu jego
wykształcenia, który formował się w warunkach średnio wysokich obszarów górskich”
(Różycki 1972, s. 67). Dlatego też, w trakcie sesji terenowych będą prezentowane
następujące grupy problemów:
• rola rzeźby strukturalnej Gór Świętokrzyskich w przebiegu glacjacji i jej wpływ na
przestrzenne zróżnicowanie litofacjalne osadów;
• możliwości zapisu w formach rzeźby i osadach Gór Świętokrzyskich cech środowisk
peryglacjalnego, proglacjalnego i paraglacjalnego;
• uszczegółowienie i weryfikacja regionalnych ustaleń litostratygraficznych oraz
chronostratygraficznych osadów różnych środowisk sedymentacyjnych;
• dobór i możliwości interpretacyjne metod badań osadów czwartorzędowych strefy
wyżyn i gór;
• ochrona georóżnorodności regionu świętokrzyskiego, w tym ochrona stanowisk
osadów czwartorzędowych;
• regionalne warunki geologiczno-inżynierskie.
Informacje dotyczące organizacji konferencji są dostępne na stronie internetowej
https://stratygrafia2018.ujk.edu.pl
W związku z faktem, że Stratygrafia plejstocenu Polski będzie świętowała w Górach
Świętokrzyskich jubileusz, pragniemy serdecznie zachęcić Państwa do współtworzenia na
stronie
internetowej
zakładki
„25lat
SPP”
i
przesyłania
na
adres
stratygrafia2018@gmail.com fotografii z poprzednich konferencji. Mamy nadzieję, że nasza
inicjatywa spotka się z Państwa życzliwym zainteresowaniem.
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Miejsce konferencji:
Konferencja jest planowana w Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym Jodłowy Dwór
Adres: Huta Szklana 34, 26-004 Bieliny; tel. 41 302 50 28
http://www.jodlowydwor.com.pl/

Ramowy program konferencji
Planowany czas wystąpień:
referat: 15 min (+ 5 min na dyskusję),
komunikat: 10 min (+ 5 min na dyskusję),
poster: 5 min
Szczegółowy plan sesji terenowych zostanie przedstawiony w komunikacie 2.
Dzień 1 (poniedziałek – 3.09.2018 r.)
do godz.14:00 – przyjazd i rejestracja uczestników
14:00 – 15:00 – obiad
15:00 – 19.00 – powitanie uczestników, referaty wprowadzające
19:00 – kolacja
Dzień 2 (wtorek – 4.09.2018 r.)
8:00 – 9:00 – śniadanie
9:00 – 13:00 – sesja referatowa
13:00 – 14:00 – obiad
14:30 – 19:30 – sesja referatowa i sesja posterowa
20:00 – uroczysta kolacja

Dzień 3 (środa – 5.09.2018 r.)
8:00 – 9:00 – śniadanie
9:00 – 19:00 – sesja terenowa: Padół Kielecko-Łagowski
20:00 – kolacja
Dzień 4 (czwartek – 6.09.2018 r.)
8:00 – 9:00 – śniadanie
9:00 – 19:00 – sesja terenowa: Dolina Chęcińska i Kotlina Słopca Szlacheckiego
20:00 – ognisko
Dzień 5 (piątek – 7.09.2018 r.)
8:00 – 9:00 – śniadanie
9:00 – 13:00 – sesja terenowa: Dolina Białe Ługi
14:00 – obiad i zakończenie konferencji
Planowane jest zwiedzanie obiektów: Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, Geopark Kielce, Zamek
Królewski w Chęcinach i Klasztor na Świętym Krzyżu.

Zgłoszenie uczestnictwa/kontakt:
Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy przesłać na adres:
stratygrafia2018@gmail.com
mgr inż. Iwona Wolińska
tel. 41 349 64 23
Instytut Geografii UJK w Kielcach
ul. Świętokrzyska 15
25-406 Kielce

Koszt konferencji
Przewidywany koszt uczestnictwa w konferencji wynosi łącznie 850 zł i obejmuje noclegi
z wyżywieniem (w tym uroczysta kolacja, ognisko, przerwy kawowe), materiały konferencyjne
oraz udział w wycieczkach terenowych.
Koszt udziału w konferencji studentów i doktorantów wynosi 700 zł.
Wpłaty prosimy kierować na rachunek:

Millenium Bank
31 1160 2202 0000 0003 3754 1719
w tytule wpłaty prosimy wpisać: imię i nazwisko z dopiskiem „25SPP”
Rachunek dla gości zagranicznych:

IBAN: PL 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719
w tytule wpłat prosimy wpisać : imię i nazwisko z dopiskiem „25SPP”

Materiały konferencyjne
W materiałach konferencyjnych zostaną wydrukowane streszczenia, które będą nadesłane na
adres e-mail: stratygrafia2018@gmail.com, w nieprzekraczalnym terminie 15.05.2018 r.
Wytyczne dla autorów:
Tytuł: w języku polskim i angielskim, czcionka14 pkt pogrubiona – interlinia pojedyncza
Imię i nazwisko: czcionka 12 pkt pogrubiona
Nazwa i adres instytucji, e-mail: czcionka 12 pkt – interlinia podwójna

Tekst: do 3 stron formatu A4 (w edytorze MS Word, format doc), łącznie z rycinami, fotografiami,
czcionka Times New Roman, 12 pkt, wyjustowany, odstępy 1,5 linii, marginesy 2 cm
Ryciny, fotografie i tabele: zapisane w osobnych plikach w formacie TIFF lub CorelDRAW do
wersji X4; barwy tabel, rycin i fotografii zapisane w modelu CMYK; rozdzielczość 300 dpi;
opisy fotografii, rycin i tabel prosimy przygotować w osobnych plikach.
Postery: format A0 (841 mm x 1189 mm)

Materiały pokonferencyjne
Materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane w Studia Quaternaria
(punktacja MNiSW = 14);
http://www.studia.quaternaria.pan.pl/
1.10.2018 r. – termin składania artykułów naukowych

Ważne terminy







do 1.03.2018 r. – przesłanie karty uczestnictwa
od 15.11.2017 r. do 15.03.2018 r. – wpłata kosztów udziału w konferencji
do 31.03.2018 r.– Komunikat 2
do 15.05.2018 r.– przesłanie streszczenia referatu, komunikatu lub posteru
do 31.07.2018 r. – Komunikat 3
3 - 7 września 2018 r. – XXV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski

Zapraszamy serdecznie
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
dr Małgorzata Ludwikowska-Kędzia
e-mail: margludwik@gmail.com

