KOMUNIKAT 1
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w
MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ:
BURSZTYN WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO
7 września 2018 r.
Międzynarodowe Targi Gdańskie SA, ul.Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk
XIX Międzynarodowe Targi Bursztynu “Ambermart” Sala 1A
Konferencja w zamierzeniach swoich stanowić ma kontynuację poprzednich konferencji,
realizowanych w ramach Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu, i skupiać się ma na
problematyce turystyki i rekreacji, historii, kultury, sztuki, archeologii itp. zagadnieniami
związanymi z szeroko pojętymi znaczeniem bursztynu w ofercie turystycznej oraz życiu
mieszkańców Województwa Pomorskiego i Polski, jak również innych rejonów Europy i świata.
Konferencja ma stanowić także platformę wymiany wiedzy, doświadczeń oraz najnowszych
wyników badań naukowców i instytucji zajmujących się promocją oraz badaniem bursztynu.
W trakcie Konferencji poruszymy różnorodne i zróżnicowane zagadnienia związane z
bursztynem i jego potencjałem. Konferencja ma mieć właśnie, interdyscyplinarny charakter, stąd
oczekiwanie na głosy osób zajmujących się turystyką, rekreacją, sportem, pracowników jst
odpowiedzialnych za promocję miejscowości, geografów, kulturoznawców, archeologów, ale
także producentów biżuterii bursztynowej itp i innych osób zainteresowanych szeroko pojętym
bursztynem.
Charakter i skala opisywanego zjawiska niewątpliwie warte są głębszej analizy i refleksji
naukowej. Mamy nadzieję, że zaproponowana Państwu tematyka niniejszej konferencji stanie się
przedmiotem ożywionej dyskusji podczas spotkania w Gdańsku. Jednocześnie wyrażamy nadzieję,
że nasze spotkanie naukowe będzie przyczynkiem do wymiany różnorodnych poglądów,
doświadczeń badawczych oraz branżowych, na temat szeroko pojętych zjawisk związanych z
bursztynem, turystyką, rekreacją, sportem, kulturą, historią, sztuką, ofertą miast, badaniami
archelogicznymi itp.
Oczekując na spotkanie z Państwem i wspólną konferencyjną debatę, pozostajemy z
wyrazami szacunku,
Za Komitet Organizacyjny Konferencji
JM Rektor AWFiS w Gdańsku Prof. dr hab. Waldemar Moska

USTALENIA ORGANIZACYJNE
Termin konferencji: 07.09.2018
Miejsce konferencji: Międzynarodowe Targi Gdańskie SA, ul.Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, w
trakcie trwania XIX Międzynarodowych Targów Bursztynu “Ambermart”, Sala 1A.
Język wystąpień: polski lub angielski (zapewniamy tłumaczenie symultaniczne),
Czas wystąpienia: 20 minut – obrady plenarne.
Rejestracja: Osobą kontaktową w sprawie rejestracji jest sekretarz konferencji, p. dr Piotr
Aschenbrenner: e-mail: bursztyn2018@awf.gda.pl
Publikacje:
W ramach Konferencji istnieje możliwość publikacji referatów w następujących czasopismach:
1) Monografia “Bursztyn – wczoraj, dziś, jutro” – wydawnictwo Akademii Wychowania
Fizycznego i Sportu w Gdańsku ISBN: 978-83-62390-14-4 (5 pkt., lista B) – artykuły w j. polskim
lub angielskim. Wymogi edytorskie, karta zgłoszeniowa oraz oświadczenie autora dostępne są na
stronie internetowej konferencji: www.bursztyn2018.awfis.net Wydawnictwo zostanie przekazane
uczestnikom w dniu konferencji – 07.09.2018.
2) GeoJournal of Tourism and Geosites – Uniwersytet w Oradei - Rumunia (5 pkt.) – artykuły
wyłącznie

w

j.

angielskim.

Wymogi

edytorskie

dostępne

na

stronie

internetowej:

http://gtg.webhost.uoradea.ro/publication.html. Udział pracowników tut. AWFiS jest bezpłatny,
natomiast dla pozostałych osób zainteresowanych publikacją opłata wynosi 190 Euro. Numer w
którym znajdą się artykuły, po pozytywnych recenzjach, zostanie wydany do końca 2018r. Prosimy
osoby zainteresowane o bezpośredni kontakt z wydawnictwem: gtg.uoradea@yahoo.com z
dopiskiem “Amber2018.AWFiS”.
Program konferencji: dostępny będzie po 20 sierpnia 2018 r.
Ważne terminy:
- do 20.05.2018 - zgłoszenie uczestnictwa w konferencji oraz przesłanie tytułu referatu wraz ze
streszczeniem artykułu;
- do 30.06.2018 - przesłanie pełnego tekstu artykułu (w języku polskim lub angielskim).
UWAGA: Prosimy o uwzględnienie, iż jedynie artykuły spełniające wymogi edycyjne ww.
wydawnictw zostaną skierowane do recenzji.
- 07.09.2018 - ukazanie się monografii
Studdy tour:

Dla osób chętnych, uczestników konferencji zapewniamy bezpłatny study-tour z przewodnikiem,
który odbędzie się w dniu 06.09.2018 r., pokazujący potencjał bursztynowy naszego Regionu.
Planujemy zwiedzanie Gdańska (m.in. Muzeum Bursztynu), Pruszcza Gdańskiego (Faktoria) oraz
Malborka

(Muzeum

Zamkowe).

Zapisów

prosimy

dokonywać

na

stronie

www.bursztyn2018.awfis.net
Noclegi:
Dla osób zainteresowanych noclegami, polecamy Państwu HOTEL ARTUS Boutique Hotel &
SPA, ul. Piwna 36-39, 80-831 GDAŃSK, www.artushotel.com.pl, recepcja@artushotel.com.pl,
tel.: +48 58 3209600

