
XXXIX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna 

KOMUNIKAT I 

Zapraszamy do udziału w XXXIX Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej, 
 

WIZUALIZACJA KARTOGRAFICZNA W NAUCE I PRAKTYCE 
 

Zwierzyniec, 26–28 września 2016 roku. 
 
 
 

Organizatorzy 
Zakład Kartografii i Geomatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego 
Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego 
Roztoczański Park Narodowy 
 

Zakres tematyczny 
1. Teoria i metodyka wizualizacji kartograficznej 
2. Innowacyjne technologie wizualizacji kartograficznej 
3. Wizualizacja kartograficzna a użyteczność map 
4. Neokartografia i kartografia społecznościowa – szanse i zagrożenia 
5. Analizy przestrzenne i wizualizacja ich wyników 
6. Poprawność wizualizacji kartograficznej 

 

W programie przewidziano 
 prezentacje referatów (do 20 min.), 

 dyskusje po każdej sesji referatowej, 

 prezentacje posterów (na standardowych planszach 70×100 cm), 

 terenowa sesja kartograficzna we Lwowie – szlakiem kartografików lwowskich 

 zwiedzanie Roztoczańskiego Parku Narodowego, 

 spotkanie towarzyskie i ognisko . 
O przyjęciu referatów, posterów i komunikatów decyduje Rada Naukowa Konferencji. 
 
 

Koszty uczestnictwa  
Opłata konferencyjna – 550 zł, po terminie 15 IV 2016 – 650 zł 
Studenci i doktoranci – 300 zł, po terminie 15 IV 2016 – 400 zł 

Opłata obejmuje: 

 3 noclegi (25/26 IX, 26/27 IX i 27/28 IX) 

 pełne wyżywienie (3 śniadania, 2 obiady, 3 kolacje – w tym ognisko i spotkanie 
towarzyskie) 

 kawę, herbatę i ciastka w przerwach 

 publikacje materiałów konferencyjnych ze streszczeniami referatów 



 

Opłata fakultatywna 

 terenowa sesja kartograficzna we Lwowie, 28 IX 2016 – 220 zł  
(2 posiłki, transport, opieka pilota i przewodnika, ubezpieczenie KL i NNW,  
nocleg 28/29 IX i śniadanie 29 IX w Zwierzyńcu); 
po terminie 15 IV 2016 r. – 300 zł.  
Konieczność posiadania paszportu ważnego co najmniej do kwietnia 2017 r. 

Opłaty (konferencyjną i fakultatywną) należy wnieść do dnia 15 IV 2016 r. na konto 
Lubelskiego Oddziału PTG, Lublin – Bank PEKAO SA Oddział Lublin,  
63 1240 5497 1111 0010 5713 0311 
Należy podać tytuł wpłaty: kartografia oraz imię i nazwisko uczestnika Konferencji. 
 

Terminy 
 przesyłanie zgłoszeń, zarysów treści referatów i posterów*– do 31 III 2016 r. 

 wpłata wpisowego – do 15 IV 2016 r. 

 przesyłania streszczeń referatów** – do 1 VII 2016 r. 

 przekazanie wydrukowanych posterów: przy rejestracji – do 26 IX 2016 r. 
O przyjęciu referatu, komunikatu lub posteru poinformujemy wraz z II komunikatem. 

 
Ramowy program konferencji 

25 IX 2016  
 kolacja 

26 IX 2016  
 rejestracja uczestników 

 9.00 – uroczyste otwarcie konferencji 

 sesja referatowa 

 obiad 

 sesja referatowa 

 zwiedzanie Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu 

 kolacja – ognisko 

27 IV 2016 
 9.00–11.30 – sesja referatowa przeznaczona dla doktorantów i studentów 

 sesja referatowa 

 obiad 

 sesja referatowa 

 spotkanie towarzyskie 

28 IX 2016 
 5.00 – wyjazd do Lwowa (terenowa sesja kartograficzna) 

 powrót w późnych godzinach nocnych 

 nocleg i śniadanie 

 
 
 

                                                           
*
 Zarys treści do 1000 znaków (ze spacjami) 

** 
Streszczenie do 2000 znaków (ze spacjami) 



 
Publikacje 
Organizatorzy zapewniają wydanie materiałów konferencyjnych ze streszczeniami referatów  
oraz publikację referatów w formie artykułów, po zakwalifikowaniu przez rady redakcyjne 
czasopism naukowych, m.in.: Polski Przegląd Kartograficzny (lista B – 8 pkt.), Annales UMCS, 
Sectio B (lista B – 9 pkt.) 

 
Zgłoszenia 
Prosimy dokonywać poprzez formularz on-line 
 

Kontakt 
Zakład Kartografii i Geomatyki UMCS 
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 
al. Kraśnickia 2 c,d 
20-718 Lublin 

Sekretariat konferencji 
dr Mirosław Krukowski 
mgr Anna Rzucidło 
konferencja.kartografia@umcs.lublin.pl 
tel. 81 537 68 32 
 

http://goo.gl/forms/PvhZey4LQM
mailto:konferencja.kartografia@umcs.lublin.pl

