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KONFERENCJA STANOWI KONTYNUACJĘ CYKLU SPOTKAŃ ROZPOCZĘTEGO
W 2001 ROKU I MA NA CELU PREZENTACJĘ ZNACZENIA BADAŃ PETROLOGICZNYCH
I MINERALOGICZNYCH W GEOLOGII. BIEŻĄCA EDYCJA KONFERENCJI ODBĘDZIE SIĘ
W ROKU JUBILEUSZU 100-LECIA PIG-PIB.

Bloki tematyczne:
W ramach konferencji proponowana jest następująca problematyka,
nawiązująca do prezentowanej w latach ubiegłych i uzupełniona o nowe aspekty:
I

Procesy diagenetyczne / Analiza cech zbiornikowych

II

Procesy sedymentacyjne / Źródła materiału detrytycznego

III

Krążenie fluidów / Oddziaływanie na skały

IV

Petrografia i geochemia materii organicznej

V

Procesy hydrotermalne / Tworzenie złóż

VI

Procesy magmowe / Procesy metamorficzne

VII

Badania izotopowe / Badania geochemiczne

VII

VIII Metody analityczne / Eksperymenty

IX

Petrologia w projektach interdyscyplinarnych

W ramach powyższych bloków tematycznych planowane są 20-minutowe referaty
(w tym 5 minut na dyskusję). Przewidziana jest również sesja posterowa.

Ważne terminy:
01.02.2019 r.

ZGŁOSZENIE CZYNNEGO UDZIAŁU W KONFERENCJI i deklaracji rodzaju planowanej prezentacji

01.02.2019 r.

nieprzekraczalny termin nadsyłania rozszerzonych abstraktów wystąpień referatowych

01.02.2019 r.

termin nadsyłania krótkich abstraktów prezentacji referatowych i posterowych

28.02.2019 r.

termin wniesienia opłaty tytułem uczestnictwa w konferencji
184,5 zł (150 zł + VAT) 123,0 zł (100,0 zł + VAT) studenci i uczestnicy studiów doktoranckich
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Opłata konferencyjna:

Koszt uczestnictwa wynosi 184,50 zł (tj. 150, 00 zł + Vat). Studenci i uczestnicy studiów doktoranckich
– 123,00 zł (tj. 100,00 zł + Vat). Opłata obejmuje uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne,
przerwy kawowe, lunch.
Wpłatę konferencyjną należy wnieść do dnia 28 lutego 2019 r. na konto Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, GETIN NOBLE BANK SA,
numer konta: 80 1560 0013 2233 5196 5000 0067, z dopiskiem PETROLOGIA – IX Konferencja oraz proszę podać
imię i nazwisko uczestnika.
[!] Uiszczenie opłaty konferencyjnej jest warunkiem finalnego przyjęcia materiałów do druku.

Materiały konferencyjne:
Proponujemy publikację krótkich abstraktów online, a rozszerzonych (objętość 4-5 stron maszynopisu)
w Przeglądzie Geologicznym. Planujemy do druku tylko te prace, które będą zrecenzowane i zakwalifikowane
przez komitet naukowy.

Wskazówki dla autorów abstraktów:
KRÓTKIE ABSTRAKTY (1-2 strony),
powinny zawierać:
• tytuł pracy (w języku polskim i angielskim);
• imiona i nazwiska autorów oraz afiliacje
wraz z adresami e-mail;
• tekst pracy.
ABSTRAKTY ROZSZERZONE
(4-5 stron; oceniane przez jednego recenzenta)
powinny zawierać:
• tytuł pracy (w języku polskim i angielskim);
• imiona i nazwiska autorów oraz afiliacje
wraz z adresami e-mail;
• abstrakt w języku angielskim (do 200 słów);
• słowa kluczowe w języku angielskim;
• tekst artykułu (do 5 str.) podzielony na wstęp
(niezatytułowany), cel pracy, opis tematu, wnioski,
ewentualne podziękowania, spis literatury;
• objaśnienia i podpisy do rycin i tabel w języku polskim
i angielskim.

TEKST
Tekst oraz objaśnienia do figur i tabel należy zapisać w formacie
programu MS Word 12-punktową czcionką Times New Roman, z interlinią 1,5. Akapity powinny być wyrównane do lewej strony (niejustowane), należy wyłączyć opcję dzielenia wyrazów i nie stosować wyśrodkowań ustawianych spacjami. Wszystkie jednostki
miar muszą być zapisane w systemie SI. Tak przygotowany krótki artykuł (rozszerzony abstrakt), łącznie z ilustracjami, tabelami i
spisem literatury, nie powinien przekraczać objętości 5 stron formatu A4, a po sformatowaniu do druku w Przeglądzie Geologicznym 1-1,5 strony. Redakcja zastrzega sobie prawo do kwalifikowania i skracania materiałów.
TABELE
Tabele – o ile pojawią się w rozszerzonym abstrakcie – powinny być zatytułowane i ponumerowane cyframi arabskimi zgodnie
z kolejnością pojawiania się w tekście – należy zapisywać w oddzielnych plikach w formacie Word lub Excel.
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RYCINY
O ile zostaną zamieszczone w treści rozszerzonych abstraktów mapy, przekroje, schematy itp. powinny być przygotowane
w programie CorelDraw (do wersji 13.0 włącznie). Fotografie należy przysyłać w wersji cyfrowej. Rozdzielczość zdjęć kolorowych
powinna wynosić co najmniej 300 dpi, a czarno-białych
– 600 dpi. Preferowane są popularne formaty bitmapowe
(np. TIFF, BMP, CPT; należy pamiętać, że stosowanie formatów
kompresujących, jak np. JPEG, powoduje nieodwracalne obniżenie
jakości zdjęcia, dlatego należy ich unikać). Wszystkie ryciny powinny być zapisane w oddzielnych plikach i ponumerowane zgodnie z kolejnością odsyłaczy w tekście. Podpisy do rycin należy zestawić w osobnym pliku. Obiekty tekstowe na rycinach powinny być edytowalne. Wszelkie objaśnienia muszą być umieszczone
na rycinach. Wyjątkiem są objaśnienia skrótów literowych, które
mogą być umieszczone w podpisie pod ryciną.

SPOSÓB DOSTARCZANIA MATERIAŁÓW
Materiały do publikacji należy wysłać na adres redaktora naukowego pakietu abstraktów IX konferencji - katarzyna.jarmolowicz-szulc@pgi.gov.pl i do wiadomości sekretariatu na adres
- akoz@pgi.gov.pl podając w temacie: nazwisko pierwszego
autora i IX konferencja (np. Wolak A. - IX konferencja):
DANE DO KORESPONDENCJI
W kwestionariuszu „Zgłoszenie uczestnictwa” wszyscy autorzy
są proszeni o podanie pełnego imienia i nazwiska, afiliacji instytucji macierzystej (niezbędne do wystawiania faktur), aktualnego adresu zamieszkania (niezbędnego do zawarcia umowy autorskiej) oraz numeru telefonu i adresu e-mail. W przypadku prac zespołowych proszę o wskazanie jednego autora, odpowiedzialnego
za akceptację materiału do druku oraz korespondencję
z redakcją i współautorami.

LITERATURA
W tekście należy powoływać się na literaturę, cytując nazwisko
autora i rok publikacji (np. Kowalski, 2000; Kowalski, Nowak, 2001;
Kowalski i in., 2002). Spis literatury musi zawierać wszystkie pozycje cytowane w pracy – zarówno w tekście, jak na rycinach
i w tabelach. Spis literatury powinien być przygotowany alfabetycznie, zgodnie z załączonym przykładem:
BARAN A., HAŁAS S. 2011 – Badania izotopowe wód mineralnych
Iwonicza-Zdroju i Lubatówki. Biul. Państw. Inst. Geol., 444: 5–14.
EHLERS J., GIBBARD Ph.L., KOZARSKI S., ROSE J. (red.) 1995 – Glacial
deposits in North-East Europe. Balkema, Rotterdam.
KRYGOWSKI B. 1972 – Nizina Wielkopolska. [W:] Galon R. (red.),
Geomorfologia Polski, tom 2, Niż Polski. PWN, Warszawa: 186–233.

Kontakt:
Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmują:
dr Aleksandra Kozłowska – aleksandra.kozlowska@pgi.gov.pl, tel.022 459-25-56
dr Marta Kuberska – marta.kuberska@pgi.gov.pl, tel. 22 459-23-27
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego i Naukowego Konferencji:
dr hab. Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, prof. nadzw. PIG-PIB
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
tel. 22 459-23-28; e-mail: katarzyna.jarmolowicz-szulc@pgi.gov.pl
Konferencja jest organizowana w ramach projektu Upowszechnianie wiedzy
z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej.
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