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Bioindykacja wyzwaniem nowoczesnej ochrony środowiska
która odbędzie się w dniach 10-13 września 2013 roku w Kielcach/Sobkowie
Zgodnie z rozporządzeniem MNiSzW od 01 października 2011 roku ochrona środowiska znalazła się na
liście dyscyplin naukowych. Była to bardzo ważna decyzja zarówno dla pracowników naukowych
zajmujących się ochroną środowiska, jak i jednostek naukowych, które w swojej nazwie mają wpisaną
ochronę środowiska.
Każda dyscyplina naukowa powinna mieć swój zakres badawczy, jak również ustaloną metodologię
i metodykę badań. Ochrona środowiska stoi przed takim wyzwaniem. Do tej pory bowiem korzystała z
metod badawczych przyjętych w wielu dyscyplinach naukowych.
Proponowana przez nas I Międzynarodowa Konferencja pt. Bioindykacja wyzwaniem nowoczesnej ochrony
środowiska stawia sobie za cel przegląd dokonań i możliwości wykorzystania organizmów żywych do
kontroli środowiska
. Nowoczesna ocena stanu środowiska powinna odbywać sie
w sposób pozwalający interpretować zmiany środowiskowe poprzez badanie funkcjonujących w nim
organizmów żywych. Mamy nadzieję, że konferencja ta będzie początkiem corocznych spotkań
poświęconych tej tematyce.
Konferencję tę chcemy również poświęcić 40- leciu pracy naukowej prof. dr. hab. Bogusława
Wiłkomirskiego - dr Honoris Causa Narodowego Uniwersytetu Uzbekistanu w Taszkiencie.

W czasie sesji plenarnej będą zaprezentowane referaty generalne, a w czasie kilku sesji tematycznych
– zgłoszone na konferencję referaty i postery.
Przysłane streszczenia będą publikowane w materiałach konferencyjnych.
Przedstawione prace, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, będą publikowane w czasopismach :
„Monitoring Środowiska Przyrodniczego” i " Rocznik Świętokrzyski Seria B - nauki przyrodnicze"
(czasopisma punktowane na liście MNiSzW)

Opłata konferencyjna*: - 800 zł zł z VAT ( w tym pełne wyżywienie, wycieczka terenowa i materiały
konferencyjne)
Opłata konferencyjna nie zawiera kosztów dojazdu do Kielc i zakwaterowania na Zamku Rycerskim w
Sobkowie.
WAŻNE DATY:







15 marca 2013 roku - termin nadesłania: Karty uczestnictwa
15 kwietnia 2013 roku - termin dokonania opłaty konferencyjnej
15 maja 2013 roku - termin nadesłania streszczeń referatów lub posterów (objętość do 1 strony )
Abstrakt w wersji elektronicznej proszę przesłać do sekretariatu konferencji
do 15 czerwca 2013 r.
- termin dla organizatorów – wysłanie Komunikatu nr II z programem
konferencji
10-13 września 2013 r.
- Konferencja „Bioindykacja wyzwaniem nowoczesnej ochrony środowiska"
do 10 grudnia 2013 r. - druk zakwalifikowanych prac
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