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Mamy przyjemność poinformować, że konferencja przyciągnęła aplikacje wielu uczestników
reprezentujących różne ośrodki naukowe i instytucje z całego kraju i zagranicy m.in. z Departamentu
Monitoringu Hydrologicznego w Mińsku, Narodowej Akademii Nauk w Mińsku, Narodowego
Uniwersytetu w Charkowie, Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Czernichowie, Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze,
Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Uniwersytetu Szczecińskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku.

Miejsce i termin konferencji:
Słupsk – Akademia Pomorska ul. Westerplatte 64 (rejestracja wtorek), ul. Słowiańska 8 (środa i piątek),
Smołdzino – siedziba Słowińskiego Parku Narodowego (czwartek)
Termin: 25–28 września 2018 r.

Język konferencji:
• język polski, angielski, ukraiński, rosyjski
• slajdy prezentacji i postery obligatoryjnie w języku angielskim
• abstrakty w języku angielskim

Informacje dla prelegentów:
• Referat: 15 min. + 5 min. dyskusja
• Komunikat: 10 min. + 5 min. dyskusja
• E-poster: 5 min. + 2 min. dyskusja (prezentacja ustna max. 5 slajdów)

Koszty:
• Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi: 650 zł, studenci i doktoranci opłata - 550 zł
Wpłaty prosimy kierować na r-k bankowy Banku Pekao S.A.:02 1240 3770 1111 0000 4068 0617
W tytule wpłaty prosimy o podanie w następującej kolejności:
• subkonto 249-513;
• imię i nazwisko uczestnika
• nazwa Instytucji dokonującej wpłaty
• nazwa konferencji – „NARBAC 2018”
UWAGA!
Opłata konferencyjna nie uwzględnia kosztów noclegów. Przypominamy o konieczności rezerwacji noclegów
we własnym zakresie.

Publikacje:
Publikacja materiałów konferencyjnych:
Abstrakty referatów i posterów należy przygotować w języku angielskim i przesłać w formie elektronicznej na
adres: aneta.marek@apsl.edu.plw nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2018 r.
Książka abstraktów w postaci pliku PDF będzie do pobrania na stronie internetowej konferencji a także
przekazana uczestnikom na płycie CD.

Materiały pokonferencyjne:
Po zakończeniu konferencji planowane jest wydanie zeszytu tematycznego Studia Quaternaria „Natural
resources of border areas under a changing climate”. Termin przesyłania artykułów przygotowanych zgodnie z
wymaganiami redakcji SQ upływa 30 października 2018 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru
artykułów do tomu tematycznego. Ponadto artykuły można także przesyłać do pozostałych wydawnictw,
w których nadesłane artykuły uzupełnią inne nadsyłane w trybie standardowym.

Publikacje
• Studia Quaternaria (w języku angielskim) – lista B, 14 pkt.
(http://www.studia.quaternaria.pan.pl)
• Baltic Coastal Zone (w języku angielskim) – lista B, 11 pkt. (https://bcz.apsl.edu.pl)
• Słupskie Prace Biologiczne (w języku polskim, rosyjskim lub ukraińskim, abstrakt w języku angielskim) –
lista B, 7 pkt. (http://arch.apsl.edu.pl/spb/index.php)
• Słupskie Prace Geograficzne (w języku polskim, rosyjskim, angielskim, abstrakt w języku angielskim) – lista
B, 6 pkt. ( https://spg.apsl.edu.pl/)

Wstępny program:

25 wrzesień (wtorek) 2018 r. (ul. Westerplatte 64, główny budynek, parter)
17.00 – 19.00
19.00 – 20.00

Rejestracja uczestników, ice-breaker
Spacer po Słupsku z przewodnikiem, zakończony w „Herbaciarni w Spichlerzu”

26 wrzesień (środa) 2018 r. (Aula, ul. Słowiańska 8)
9.00 ̶ 10.00
10.00 ̶ 10.30

Rejestracja uczestników
Uroczyste otwarcie konferencji

10.30 ̶ 12.10

Sesja plenarna (Sukcesja roślinna i lasy w warunkach zmieniającego się
klimatu)

12.10
12.30
13.50
15.00

Przerwa kawowa

̶ 12.30
̶ 13.50
̶ 15.00
̶ 17.00

Sesja referatowa II (Warunki środowiskowe Bałtyku i jego strefy brzegowej)
Lunch

Sesja referatowa III (Badania hydrograficzne, hydrobiologiczne i fizykochemiczne zbiorników wodnych)

19.00

Uroczysta kolacja w restauracji Anna de Croy w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku

7.45
8.30 ̶ 9.00
9.00 - 10.50

27 wrzesień (czwartek) 2018 r. (sesja terenowa, SPN Smołdzino, Swołowo)
Wyjazd autokarem ze Słupska --> przejazd do Smołdzina
Prezentacja Słowiński Park Narodowy
Sesja referatowa III (Obszary chronione)

10.50 ̶ 11.10
11.10 – 14.00
14.00 ̶ 14.50
14.50 – 15.30
15.30 ̶ 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 18.30
20.00

Przerwa kawowa
Sesja terenowa w Słowińskim Parku Narodowym
Przejazd do Swołowa
Lunch
Sesja terenowa w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie
Ognisko – przy sprzyjających warunkach pogodowych
Powrót do Słupsk
Program socjalny (niespodzianka)

09.00 ̶ 10.30

28 wrzesień (piątek) 2018 r. (Aula, ul. Słowiańska 8)
Sesja referatowa IV (Zapis zmian klimatycznych w środowisku geograficznym)

10.30 ̶ 11.40
11.40 ̶ 12.00

Sesja posterowa
Przerwa kawowa

12.00 ̶ 13.20

Sesja referatowa V (Badania przyrodnicze, turystyczne i społecznoekonomiczne w świetle zmian klimatycznych)

13.20 – 14.00
14.00 – 14.15
14.15-15.15

Panel dyskusyjny
Zakończenie konferencji; podsumowanie referatów
Lunch

Sesja terenowa:
W dniu 27 września odbędzie się całodniowa sesja terenowa połączona z sesją referatowa w siedzibie
Słowińskiego Parku Narodowego (SPN). Podczas części terenowej odbędzie się 3h wycieczka do
Słowińskiego Parku Narodowego w rejon wydmy Czołpińskiej – długość trasy max. 6 km. ścieżkami
leśnymi, piaszczystymi i plażą (w zależności od warunków pogodowych i kondycyjnych długość trasy
będzie modyfikowana lub zorganizowane zostaną dwie trasy dłuższa i krótsza). W popołudniowej część
sesji terenowej planowane jest zwiedzanie Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie – Kraina w
Kratę. Ze względu na zmienność warunków pogodowych i wrześniową pogodę prosimy o zabranie ze
sobą na sesję terenową wygodnego obuwia terenowego oraz ubrań terenowych zapewniających komfort
termiczny (nieprzemakalne i wiatrochronne kurtki, czapki itp.).

Ważne terminy:
• Przesłanie szczegółowego programu konferencji – do 5 września
• 25. 09. 2018 – rozpoczęcie konferencji

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z organizatorami
dr hab. Monika Niska tel. +48 59 84 00 170; tel. kom. 880627722 (z wyjątkiem 1 – 15 września)
mgr Lucyna Klein tel. +48 59 84 00 501; tel. kom. 505 705 428
Kontakt e-mail: konferencja.narbac@apsl.edu.pl
Szczegółowe informacje dotyczące konferencji a także dokumenty do pobrania (komunikaty, formularz
zgłoszeniowy itp.) znajdują się na stronie internetowej konferencji: http://narbac.apsl.edu.pl

Zapraszamy serdecznie
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego wraz z zespołem
Dr hab. inż. AleksanderAstel, prof. AP

Sponsorzy konferencji:

