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Szanowni Państwo!
Pragniemy poinformować o postępach w przygotowaniach do konferencji:
Cały czas napływają nowe zgłoszenia. Mamy już zadeklarowanych blisko 30 wystąpień. Ciągle istnieje
możliwość włączenia kolejnych, dlatego postanowiliśmy przedłużyć termin zapisów z wystąpieniami
do 21 grudnia 2021. Zgłoszenia dokonywane w grudniu prosimy zaopatrywać od razu w streszczenia
(nie więcej niż 2000 znaków).
Udział w konferencji (bez wystąpienia) można zgłaszać do końca lutego 2022, lub do wyczerpania miejsc.
Przypominamy, że wystąpienia mogą mieć charakter referatów naukowych lub też esejów, prezentacji
stanowisk, omówienia przykładów itp. Konsekwentnie w publikacji pokonferencyjnej, która wydana zostanie
w serii monograficznej wydawnictwa Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK, będą zawarte
recenzowane artykuły naukowe oraz wypowiedzi podlegające tylko opracowaniu redakcyjnemu. Informujemy,
że wydawnictwo COTG PTTK znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie
naukowe, ogłoszonym przez MNiSW, a zatem za autorstwo referatu opublikowanego w formie recenzowanego
rozdziału przysługuje 20 punktów.
Opracowanie redakcyjne książki nastąpi po konferencji, aby autorzy mogli w swoich artykułach uwzględnić
prowadzone podczas obrad dyskusje. Będziemy prosić o dostarczenie plików w ciągu miesiąca. Zakładamy, że
objętość artykułów nie powinna przekraczać połowy arkusza (tj. 20 tys. znaków). Autorzy otrzymają wytyczne
techniczno-redakcyjne.
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu tematycznego konferencji znajdują się w komunikacie nr 1,
który można pobrać np. ze stron:
Społeczne funkcje obszarów chronionych (awf.krakow.pl)
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (gap.uek.krakow.pl)
Konferencja pt. ‘Społeczne funkcje obszarów chronionych’ 2022 r. – Pieniński Park Narodowy (pieninypn.pl)
Społeczne funkcje obszarów chronionych – konferencja (pttk.pl)
Link do formularza zgłoszeniowego:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – LINK
Wpłaty na konto:

32 1750 0012 0000 0000 3662 4302
Oddział Akademicki PTTK w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 21/4, 31-026 Kraków
z adnotacją ‘konferencja’, prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia udziału, ale nie później niż do końca grudnia br.
Uprzejmie wyjaśniamy, że potwierdzenie wpłaty w postaci noty księgowej jest wystawiane po zarejestrowaniu przelewu.
Z wyrazami szacunku, w imieniu Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego
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Organizatorzy konferencji
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Uwaga: niniejszy komunikat może do Państwa trafić z różnych list adresowych.
Z góry przepraszamy za ewentualne powtórzenia.

