
         
 

 

 XVII INTERDYSCYPLINARNE SEMINARIUM KRAJOBRAZOWE 

 

WWYYRROOBBIISSKKAA  II  GGEEOOSSTTAANNOOWWIISSKKAA  WW  KKRRAAJJOOBBRRAAZZIIEE  

PPRROOBBLLEEMM  AADDAAPPTTAACCJJII  II  UUDDOOSSTTĘĘPPNNIIEENNIIAA  
 

Częstochowa – Olsztyn – Rudniki, 16-17 października 2014 r. 

 

Komunikat 1 
 

Organizatorzy   

Uniwersytet Śląski – Wydział Nauk o Ziemi  

 Katedra Geologii Podstawowej 

 Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu 

Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego 

Oddział Katowicki PTG  

 

Współorganizatorzy 

 

Muzeum w Częstochowie 

Akademia im. Jana Długosza 

CEMEX Polska Sp. z o.o. 

 

Komitet Naukowy: 

prof. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk 

prof. dr hab. inż. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska  

prof. dr hab. Jerzy Żaba 

 

 Komitet Organizacyjny ma zaszczyt zaprosić na seminarium krajobrazowe, 

które składać się będzie z dwu wycieczek terenowych i części kameralnej, na którą 

zapraszamy ekspertów z zamawianymi referatami.  

Wszyscy uczestnicy mogą uczestniczyć w panelu dyskusyjnym i dodatkowo zgłośnić 

temat, przedstawiony w postaci artykułu, który po pozytywnej weryfikacji 

recenzentów zostanie opublikowany za dodatkową opłatą (350 zł +23 % Vat) w 

Pracach Komisji Krajobrazu Kulturowego (lista B, 5 pkt.).  

 

 

 



Problematyka konferencji: 

 

1. Istota i rola stanowiska geologicznego (wyrobiska) w krajobrazie - problemy 

definiowania i formalnego konstruowania, 

2. Organizacja i funkcjonowanie krajobrazu zmienionego wskutek eksploatacji 

surowców – teoria i praktyka, 

3. Problemy badań stanowiska geologicznego oraz ich zachowania i monitoringu, 

4. Czynniki destrukcji stanowiska geologicznego (przyrodnicze oraz 

antropogenicznie - sprowokowane zagrożenia i katastrofy), 

5. Konstruowanie geostanowiska jako kluczowy element optymalizacji zarządzania 

środowiskiem przyrodniczym zmienionym antropogenicznie  

6. Ochrona geostanowiska i stanowiska dokumentacyjnego oraz oceny jego roli 

krajobrazowej, rekreacyjnej i edukacyjnej. 

 

Ważne terminy: 

 

• do 31 sierpnia 2014 r.– zgłoszenie uczestnictwa i podanie ewentualnego tytułu 

artykułu do publikacji 

• do 10 września 2014r. – uiszczenie opłaty za udział w konferencji i warsztatach 

• do 30 czerwca 2014 r. – program konferencji 

• do 15 września 2014 r. – rozesłanie komunikatu nr 2 

• do 30 września 2014 r. – nadesłanie pełnych artykułów 

 

Informacja o kosztach 

 

• Pełna opłata 300 zł obejmuje: 2 dni konferencji, nocleg, wyżywienie, materiały 

konferencyjne, przejazd na trasie warsztatów (zniżka dla doktorantów – opłata 

200 zł)  

• 1 dzień – 150 zł  

• 2 dni bez noclegu – 200 zł 

 
Prosimy o nie dokonywanie wpłat z kont prywatnych (inna stawka podatku VAT). W przypadku 

pokrywania kosztów ze środków prywatnych prosimy o uregulowanie opłaty gotówką u skarbnika 

(dr Andrzeja Soczówki) w dniu konferencji.  

 

Adres do korespondencji: 

Sekretariat Katedry Geografii Regionalnej i Turyzmu 

Mgr Patrycja Dzikowska 

Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi 

Ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec 

e-mail: kgrt@wnoz.us.edu.pl 

tel. 32 3689 214 

Informacje dostępne na stronie internetowej: www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl 

 

Za Komitet Organizacyjny 

 

    dr hab. Urszula Myga-Piątek                                                dr hab. Jerzy Nita 

mailto:kgrt@wnoz.us.edu.pl

