KOMITET ORGANIZACYJNY XIX KONFERENCJI NAUKOWEJ
NOWE TENDENCJE W TEORII I PRAKTYCE URZĄDZANIA
OBSZARÓW WIEJSKICH

SZCZYTNO, 25‐26 września 2014

KOMUNIKAT 1
Organizatorzy:
Katedra Katastru i Zarządzania Przestrzenią UWM Olsztyn
Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej UWM Olsztyn
Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oddział Olsztyn

serdecznie zapraszają
do uczestnictwa w XIX Konferencji Naukowej, organizowanej w dniach:
25‐26 września 2014 w Szczytnie

„KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI
NA TERENACH CENNYCH EKOLOGICZNIE”
TEMATYKA:
Tradycyjnie, konferencja obejmuje szeroką problematykę nowych tendencji w urządzaniu obszarów
wiejskich, w szczególności:
1. Ograniczenia w korzystaniu z przestrzeni na terenach cennych ekologicznie:
1.a.Tereny cenne ekologicznie – problemy, bariery, konflikty, szanse rozwoju obszarów wiejskich;
1.b. Wartość terenów cennych ekologicznie – lokalizacja i możliwości i ich wykorzystania;
2. Instrumenty kształtowania przestrzeni wiejskiej:
2.a. Zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich;
2.b. Nowoczesne technologie w procesie kształtowania przestrzeni wiejskiej;
3. Współczesne problemy rozwoju obszarów ochronnych i terenów sąsiadujących:
3.a. Zagrożenia naturalne i cywilizacyjne na obszarach ochronnych;
3.b. Rozwój obszarów wiejskich w aspekcie polityki rolnej.
Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli jednostek naukowych, administracji, organizacji
pozarządowych i przedsiębiorców.
Artykuły zostaną opublikowane w tematycznych monografiach naukowych w j. polskim (zgodnie z
listą MNiSW – 4 pkt.). Wymogi dotyczące szczegółów edytorskich artykułów zostaną opublikowane w
Komunikacie nr 2.
Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 28 lutego 2014 na załączonym formularzu wraz z abstraktem
zgłoszonych artykułów oraz wskazaniem grupy tematycznej, na adres: Komitet Organizacyjny Konferencji
„Nowe Tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich”, ul. Prawocheńskiego 15, 10‐724 Olsztyn
lub mailowo do osób odpowiedzialnych za grupę tematyczną:
1. Ograniczenia w korzystaniu z przestrzeni na terenach cennych ekologicznie – osoby odpowiedzialne:
 dr inż. Katarzyna Pawlewicz – e‐mail: katarzyna.pawlewicz@uwm.edu.pl (Temat: 1.a. Tereny cenne
ekologicznie – problemy, bariery, konflikty, szanse rozwoju obszarów wiejskich)
 dr inż. Magdalena Nowak – e‐mail: magda.nowak@uwm.edu.pl (Temat: 1.b. Wartość terenów cennych
ekologicznie – lokalizacja i możliwości i ich wykorzystania)
 dr inż. Agnieszka Szczepańska – e‐mail: aszczep@uwm.edu.pl (Temat: 1.b. Wartość terenów cennych

ekologicznie – lokalizacja i możliwości i ich wykorzystania)
2. Instrumenty kształtowania przestrzeni wiejskiej – osoby odpowiedzialne:
 dr inż. Agnieszka Trystuła – e‐mail: agnieszka.trystula@uwm.edu.pl (Temat: 2.a. Zrównoważony i
wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich);
 dr inż. Jadwiga Konieczna – e‐mail: jadwiga.konieczna@uwm.edu.pl (Temat: 2.b. Nowoczesne
technologie w procesie kształtowania przestrzeni wiejskiej);
3. Współczesne problemy rozwoju obszarów ochronnych i terenów sąsiadujących – osoby odpowiedzialne:
 dr inż. Katarzyna Kocur‐Bera – e‐mail: katarzyna.kocur@uwm.edu.pl (Temat: 3.a. Zagrożenia naturalne i
cywilizacyjne na obszarach ochronnych).
 dr inż. Małgorzata Dudzińska – e‐mail: gosiadudzi@uwm.edu.pl (Temat: 3.b. Rozwój obszarów wiejskich
w aspekcie polityki rolnej);
Ważne daty:
28.02.2014 – przesłanie formularza zgłoszenia i streszczenie artykułu
31.03.2014 – przesłanie artykułu (wersja papierowa artykułu ze wskazaniem grupy tematycznej: każdy
artykuł w 2 egzemplarzach, anonimowo, z dołączoną zaklejoną kopertą z adresami Autorów wraz z
nagraną płytą CD przesyłanego artykułu.
Każdy artykuł nie może przekraczać 10 stron pisma komputerowego formatu A4, zgodnie z instrukcją
Redakcji (Times New Roman, 11 p., odstęp między wierszami 1,5).
30.05.2014 – uregulowanie należności za udział w konferencji.
Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 450 zł brutto.
Koszty opublikowania jednego artykułu (bez przyjazdu na konferencję) wynosi 300 zł brutto.
Koszty noclegów uczestnicy ponoszą we własnym zakresie po wyłonieniu ośrodka, w którym będzie się
odbywać konferencja.
Kolejne informacje o dalszym toku postępowania wydawniczego podamy w następnych komunikatach.
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Jarosław Sarnowski (Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko‐Mazurskiego)
Adam Krzyśków (Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
I Gospodarki Wodnej W Olsztynie)
Paweł Artych (Zastępca Dyrektora Ds. Gospodarki Leśnej Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych W Olsztynie)
Andrzej Bober (Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie)

KOMITET ORGANIZACYJNY:
ul. Prawocheńskiego 15, 10‐724 Olsztyn, Tel. 0 89 523‐45‐58, 0 89 523‐ 45‐58
dr inż. Małgorzata Dudzińska (przewodnicząca) – gosiadudzi@uwm.edu.pl
dr inż. Katarzyna Kocur‐Bera – katarzyna.kocur@uwm.edu.pl
dr inż. Jadwiga Konieczna ‐ jadwiga.konieczna@uwm.edu.pl
dr inż. Agnieszka Trystuła ‐ agnieszka.trystula@uwm.edu.pl
dr inż. Magdalena Nowak ‐ magda.nowak@uwm.edu.pl
dr inż. Katarzyna Pawlewicz ‐ katarzyna.pawlewicz@uwm.edu.pl
dr inż. Agnieszka Szczepańska ‐ aszczep@uwm.edu.pl
Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres Komitetu Organizacyjnego.
Serdecznie zapraszamy Komitet Naukowy Konferencji i Organizatorzy.

