
 

   
 
 

Kongres Geografów Polskich 

“Granice Geografii” 

LX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego 

oraz 

IX Forum Geografów Polskich 
w 70-lecie Lubelskiej Geografii 

 
17-21 czerwca 2015 r., Lublin 

 

I KOMUNIKAT 

 
 

Szanowni Państwo! 
Drogie Koleżanki i Koledzy! 

 
Serdecznie zapraszamy na Kongres Geografów Polskich, który odbędzie się w Lublinie 

w czerwcu 2015 roku, w 70 rocznicę utworzenia Katedry Geografii Ogólnej na Uniwersytecie 
Marii Curie-Skłodowskiej. Kongres odbywać się będzie pod hasłem „Granice geografii”, a złożą 

się na niego LX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz IX Forum Geografów Polskich. 
 

W zamierzeniu inicjatorów tego wydarzenia naukowego powinna to być doskonała okazja, 
zarówno do dyskusji nad kondycją współczesnej polskiej geografii, zarysowującymi się jej 

nowymi polami badawczymi oraz nad możliwościami aplikacji i komercjalizacji wiedzy 
geograficznej, zarówno w jej wymiarze fizycznym, jak i społeczno-ekonomicznym. 

 
Gorąco zachęcamy Państwa do czynnego udziału w Kongresie, do prezentacji wyników swoich 
badań w jednej z kilkunastu zaproponowanych przez Organizatorów sesji tematycznych oraz 

w czasie sesji posterowej. Liczymy również na Państwa udział w sesjach terenowych. 
 

Do zobaczenia w Lublinie! 

 
W imieniu Organizatorów 

 
Przewodniczący  

Komitetu Nauk Geograficznych 
 
 

Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski 

 
Dziekan Wydziału 

Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 
UMCS w Lublinie 

 
Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski 

 
Przewodniczący 

Polskiego Towarzystwa 
Geograficznego 

 
Prof. dr hab. Antoni Jackowski 
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Kongres Geografów Polskich 

“Granice Geografii” 

LX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego 

oraz 

IX Forum Geografów Polskich 
w 70-lecie Lubelskiej Geografii 

 
17-21 czerwca 2015 r., Lublin 

 

ORGANIZATORZY 

  
Komitet Nauk Geograficznych PAN 
Polskie Towarzystwo Geograficzne (Zarząd Główny i Oddział Lubelski) 
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie 
 

RAMOWY PROGRAM 

  
17 czerwca (środa): 

14.00: rejestracja uczestników 
16.00: sesja jubileuszowa i otwarcie wystawy “70 lat Lubelskiej Geografii” 
18.00: walne zgromadzenie PTG i zebranie plenarne KNG PAN 

 
18 czerwca (czwartek): 

8.00-10.00: rejestracja uczestników 
10.00-10.45: uroczyste otwarcie 
10.45-12.30: sesja plenarna - referaty zamawiane 
12.30-13.00: przerwa kawowa 
13.00-14.45: sesja plenarna - referaty zamawiane i referaty laureatów konkursu KNG 

na najlepszą pracę doktorską z zakresu geografii 
14.45-15.30: obiad 
15.30-20.00: lubelskie sesje terenowe 

20.00: uroczysta kolacja (patio Klasztoru Dominikanów, Stare Miasto) 
 
19 czerwca (piątek): 

9.00-10.30: sesje tematyczne 
10.30-10.45: przerwa kawowa 
10.45-12.15: sesje tematyczne 
12.15-12.30: przerwa kawowa 
12.30-14.00: sesje tematyczne 
14.00-15.00: sesja posterowa 
15.00-16.00: obiad 
17.00-19.00: panel dyskusyjny (Inkubator Medialno-Artystyczny UMCS, ul Radziszewskiego 16) 
20.00: uroczysta kolacja (Hotel Victoria, ul. Narutowicza 58/60) 

 
20-21 czerwca (sobota-niedziela):  

sesje terenowe 
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SESJE TEMATYCZNE (piątek, 19 czerwca 2015) 

  
 Geografia a inne dyscypliny nauki 
 Granice poznania w geografii 
 Granice w krajobrazie 
 Bariery i szanse rozwoju współczesnej kartografii 
 Granice w geografii człowieka 
 Regiony fizyczno-geograficzne i społeczno-ekonomiczne  
 Granice geomorfologii - współczesne dylematy i przyszłe wyzwania 
 Rekonstrukcje i prognozy zmian środowiskowych 
 Wyzwania współczesnego gleboznawstwa 
 Zasoby wody - ilość, jakość i dynamika 
 Współczesne problemy meteorologii i klimatologii 
 Rozwój obszarów przygranicznych 
 Konflikty graniczne 
 Problemy edukacji geograficznej 
 Komercjalizacja badań geograficznych 

 
Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji w sprawie przydziału  

do sesji tematycznych oraz formy wystąpienia (referat/komunikat/poster) 
 
 

SESJE TERENOWE 

  
W ramach Kongresu proponujemy Państwu udział w następujących sesjach terenowych: 
 
1. popołudniowe w dniu 18 czerwca (czwartek): 

 Lublin Przyrodniczy 

 Lublin Kulturowy 

 Lublin Gospodarczy 
 
2. 1-dniowe w dniu 20 czerwca (sobota):  

 Podlaski Przełom Bugu - dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe 

 Wyżyna Wołyńska - dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe 
 
3. 2-dniowe w dniach 20-21 czerwca (sobota-niedziela): 

 Kotlina Sandomierska - w poszukiwaniu granic przyrodniczych i kulturowych 

 Roztocze jako region pogranicza przyrodniczego i kulturowego 
 
Wyjazdowe sesje terenowe dedykowane są wybranym regionom geograficznym wschodniej Polski: 
Podlasiu, Roztoczu oraz dwóm Kotlinom: Hrubieszowskiej i Sandomierskiej. Koszt udziału 
w poszczególnych typach sesji terenowych przedstawia się następująco: 

 popołudniowa lubelska (18 czerwca 2015 r.): 50 zł 

 jednodniowa (20 czerwca 2015 r.): 150 zł 

 dwudniowa (20-21 czerwca 2015 r.): 300 zł 
 
Uwaga!: 
Koszt sesji terenowych obejmuje: transport, ubezpieczenie NNW, materiały oraz wyżywienie i nocleg 
podczas sesji 2-dniowych. 
Zakończenie sesji jednodniowych planowane jest w późnych godzinach wieczornych. 
Z tego powodu, osoby zamiejscowe będą musiały skorzystać z kolejnego noclegu. 
O uczestnictwie w sesjach terenowych decyduje kolejność zgłoszeń. 
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WYSTAWY 

 
 70 lat lubelskiej geografii 
 Rok Mapy 
 Kalendarze ścienne WNoZiGP UMCS: Oblicza Ziemi, Potęga natury, Człowiek w krajobrazie 
 Zbiór Globusów (Muzeum W. Pola w Lublinie) 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY 

 
 

Przewodniczący: prof. dr hab. Radosław Dobrowolski 

Vice-przewodniczący: dr hab. Andrzej Miszczuk, prof. UMCS & dr Wojciech Janicki 

Sekretarz: dr Małgorzata Flaga & dr Przemysław Mroczek 

Skarbnik: dr Elżbieta Kardaszewska & mgr Beata Zielińska 

Członkowie: mgr Anna Bilik; dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik; dr Krzysztof Kałamucki; 
dr hab. Jan Rodzik; dr Jolanta Rodzoś; dr hab. Ewa Skowronek; 
dr Monika Wesołowska; dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS; dr Paweł Zieliński 

 

KOMITET NAUKOWY 

 
 
 Prof. dr hab. Jerzy Bański 
 Prof. dr hab. Andrzej Ciołkosz 
 Dr hab. Andrzej Czerny, prof. UMCS 
 Prof. dr hab. Marek Degórski 
 Prof. dr hab. Ryszard Dębicki 
 Dr hab. Radosław Dobrowolski, prof. UMCS 
 Prof. dr hab. Marian Harasimiuk 
 Prof. dr hab. Antoni Jackowski 
 Prof. dr hab. Bogusław M. Kaszewski 
 Dr hab. Tomasz Komornicki 
 Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski 
 Prof. dr hab. Maria Łanczont 
 Prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk 
 Dr hab. Andrzej Miszczuk, prof. UMCS 
 Prof. dr hab. Józef Superson 
 Prof. dr hab. Andrzej Świeca 
 Dr Jolanta Rodzoś 
 Dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS 
 Dr hab. Wojciech Zgłobicki, prof. UMCS 

MIEJSCE OBRAD 

 
 
Gospodarzem Kongresu będzie Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
 
Obrady w dniach 17-19 czerwca 2015 r. odbywać się będą w budynku Wydziału przy 
Al. Kraśnickiej 2cd (wjazd od ul. Głębokiej). 
Panel dyskusyjny w dniu 19 czerwca 2015 r. zaplanowano w Inkubatorze Medialno-Artystycznym 
UMCS w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 16. 
Uroczysta kolacja w dniu 18 czerwca 2015 r. odbędzie się na patio Klasztoru 
o. Dominikanów na Starym Mieście (ul. Złota 9), zaś w dniu 19 czerwca 2015 r. w Hotelu Victoria 
(ul. Narutowicza 58/60). 
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KOSZTY UCZESTNICTWA 

 
Opłata konferencyjna: 

 normalna: 400 zł 

 zniżkowa: 350 zł - dla członków PTG i KNG oraz pracowników UMCS 

 studencka: 300 zł - dla studentów, doktorantów i emerytów 
 
Koszt uroczystych kolacji: 

 18 czerwca 2015 r. (czwartek), Stare Miasto: 100 zł 

 19 czerwca 2015 r. (piątek), Hotel Victoria: 100 zł 
 
Opłata konferencyjna obejmuje: catering podczas obrad, materiały konferencyjne, 
ubezpieczenie NNW 
Koszty dojazdu i noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. W zakładce 
"Zakwaterowanie" znajdują się proponowane hotele. 
 
Koszt sesji terenowych: 

 popołudniowe lubelskie (18 czerwca 2015 r.): 50 zł 

 jednodniowe (20 czerwca 2015 r.): 150 zł 

 dwudniowe (20-21 czerwca 2015 r.): 300 zł 
Koszt regionalnych sesji terenowych obejmuje: transport, wyżywienie, ubezpieczenie NNW, 
materiały oraz nocleg w przypadku sesji 2-dniowych. 
 
UWAGA! 

 Termin uregulowania opłat: 30 kwietnia 2015 r. 

 Po dniu 30 kwietnia 2015 r. opłata konferencyjna wzrośnie o 50 zł. 

 Rezygnacja z udziału w Kongresie po 10 czerwca 2015 r. oraz nieobecność podczas 
Kongresu nie uprawniają do otrzymania zwrotu opłaty konferencyjnej.  

Dane do przelewu: 
Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski 
Al. Kraśnicka 2cd, 20-718 Lublin; Bank Pekao S.A., 63 1240 5497 1111 0010 5713 0311 
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika Kongresu oraz hasło "Granice". 
 

ZAKWATEROWANIE 

  
W otoczeniu Miasteczka Akademickiego znajduje się szereg zróżnicowanych cenowo obiektów 
hotelowych. 
Szczególnie rekomendowanym hotelem w centrum Lublina - jest Victoria  
(ul. Narutowicza 58/60). Hotel ten będzie naszym gospodarzem podczas uroczystej kolacji w 
dniu 19 czerwca. Koszty noclegu w Hotelu Victoria dla naszych uczestników przedstawiają się 
następująco: 

 pokój 1-osobowy: 140 zł (ze śniadaniem) 

 pokój 2-osobowy: 230 zł (ze śniadaniem) 
Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o podanie hasła "GEOGRAFIA" 
Inne hotele położone w pobliżu miejsca obrad: 

 Best Western Hotel Agit. ul. Wojciechowska 29 

 Campanile, ul. Lubomelska 14-16 

 Focus, al. Kraśnicka 80 

 Huzar, ul. Spadochroniarzy 9 

 Logos ZNP, ul. Akademicka 4 

 Młyn, al. Racławickie 32a 

 Mercure, al. Racławickie 12 

 Na Rogatce, ul. Sielankowa 1 

 Akademiki UMCS: 30-120 zł (ustalenia indywidualne: tel. 81-537-57-87) 
 

http://www.ptg2015.umcs.lublin.pl/index.php/zakwaterowanie-w-lublinie
http://www.hotel.victoria.lublin.pl/
http://www.hotel.victoria.lublin.pl/
http://www.bestwestern.pl/hotels/best-western-hotel-agit-congress-a-spa-lublin-81027
http://www.campanile.com/pl/hotels/campanile-lublin?gclid=CjwKEAiA1-CjBRDOhIr_-vPDvQYSJAB48SmEqz_h3dMwSqmLNHwzqK1Y-dJw7AUZIlWR_1UfQ8g9choCdsnw_wcB&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.hotelfocus.pl/
http://www.hotelewam.pl/619-hotel-huzar-lublin.html
http://hotellogos.lublin.pl/
http://www.hotel-mlyn.lublin.pl/
http://www.mercure.com/pl/hotel-3404-hotel-mercure-lublin-centrum/index.shtml
http://www.narogatce.pl/kontakt/
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WAŻNE TERMINY 

  
 I Komunikat: 1 grudnia 2014 r. 
 II Komunikat: 10 maja 2015 r. 
 III Komunikat: 10 czerwca 2015 r. 
 
 Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 marca 2015 r. 
 Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej: 30 kwietnia 2015 r. 
 Termin nadsyłania abstraktów: 30 kwietnia 2015 r. 
 Termin dostarczenia pełnych tekstów artykułów: 18 czerwca 2015 r. 
 

WYDAWNICTWA 

  
Na Kongres planowane jest wydanie monografii recenzowanej "Stan i zmiany środowiska 
przyrodniczego Polski Wschodniej", dedykowanej poszczególnym sesjom terenowym. 
 
Teksty abstraktów (referatów, komunikatów i posterów) wydane zostaną w oddzielnym tomie.  
Wymogi redakcyjne są dostępne na stronie internetowej Zjazdu. 
 
Wymiernym efektem naukowym Kongresu Geografów Polskich będą publikacje artykułów 
zawierających pisemne wersje referatów przedstawionych na Kongresie. Prace będą mogły 
zostać opublikowane w następujących czasopismach:  

1. po polsku: 

 Annales UMCS, Sectio B - http://annales.umcs.lublin.pl/index.html# 

 Czasopismo Geograficzne - http://www.geogr.uni.wroc.pl/index.php/pl/czasopismo-
geograficzne 

2. po angielsku: 

 Bulletin of Geography - http://www.bulletinofgeography.umk.pl/ 

 Folia Geographica - http://www.geo.uj.edu.pl/foliageographica/ 

 Geographia Polonica - http://www.geographiapolonica.pl/ 

 Miscellanea Geographica - http://msg.wgsr.uw.edu.pl/ 
  3. po polsku bądź angielsku: 

 Barometr Regionalny - http://br.wszia.edu.pl/ 
 
Ze względu na różnice profili naukowych czasopism, organizatorzy rezerwują sobie prawo do 
wstępnej selekcji zgłoszonych artykułów oraz do zasugerowania czasopisma, w którym praca 
mogłaby zostać opublikowana. Po uzgodnieniu z autorem, artykuł zostanie skierowany do 
odpowiedniej redakcji. Ostateczną decyzję o publikacji podejmuje kolegium redakcyjne, zgodnie 
z przyjętymi w danym czasopiśmie zasadami. 
 
Ze względu na potrzebę zapewnienia sprawności obsługi zgłoszonych prac uprzejmie prosimy o 
dostarczenie gotowych artykułów sekretarzom konferencji nie później niż 
w pierwszym dniu Kongresu. 
 

  

http://www.ptg2015.umcs.lublin.pl/
http://annales.umcs.lublin.pl/index.html
http://www.geogr.uni.wroc.pl/index.php/pl/czasopismo-geograficzne
http://www.geogr.uni.wroc.pl/index.php/pl/czasopismo-geograficzne
http://www.bulletinofgeography.umk.pl/
http://www.geo.uj.edu.pl/foliageographica/
http://www.geographiapolonica.pl/
http://msg.wgsr.uw.edu.pl/
http://br.wszia.edu.pl/
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KONTAKT 

  
Korespondencję prosimy kierować na następujący adres: 
 
Dr Przemyslaw Mroczek 
Zakład Geoekologii i Paleogeografii 
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
Al. Kraśnicka 2cd, 20-718 Lublin 
Tel. 81 537-68-38, zjazdptg2015@gmail.com  
 
Kontakt ws. opłat: mgr Beata Zielińska tel. 81 537-68-73 
 

REJESTRACJA I SZERSZE INFORMACJE 

 
 

www.ptg2015.umcs.lublin.pl 
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