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kilkaset niewielkich sto¿ków wulkanicznych. Niektóre z nich
by³y zapewne czynne jeszcze w plejstocenie. OddŸwiêkiem procesów wulkanicznych mog¹ byæ wody termalne.
O ich Ÿród³ach w przesz³oœci mówi choæby nazwa miejscowoœci, np. Ciep³owody, czy te¿ nazwa dawnego cieku
wodnego – Ciep³a Woda – wpadaj¹cego do Ma³ej Œlê¿y.
Zalet¹ publikacji jest mapa geologiczna z naniesion¹
lokalizacj¹ wszystkich omawianych miejsc, wraz z g³ównymi elementami kartograficznymi, które u³atwi¹ Czytel-

nikowi dotarcie do interesuj¹cych go stanowisk geologicznych. Pozycja jest ze wszech miar godna polecenia.
Powinna znaleŸæ siê jednak w niej informacja, gdzie
mo¿na siê z ni¹ zapoznaæ, poniewa¿ s¹dz¹c z tego, ¿e
wydanie zosta³o dofinansowane przez NFOŒiGW, nie ma
jej w sprzeda¿y. A szkoda!
W³odzimierz Mizerski
Pañstwowy Instytut Geologiczny
Pañstwowy Instytut Badawczy

Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa
„Muzea – nauka, edukacja, popularyzacja”
Muzeum Ziemi im. Karola Sabatha w Solcu Kujawskim, dzia³aj¹ce przy JuraParku
Solec, zaprasza do udzia³u w Ogólnopolskiej
interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt.
„Muzea – nauka, edukacja, popularyzacja”,
która odbêdzie siê 29 kwietnia br. w sali konferencyjnej muzeum.
Spotkanie jest przeznaczone g³ównie dla
m³odych badaczy, firm i instytucji zajmuj¹cych
siê geoturystyk¹, ale tak¿e popularyzacj¹ nauk
przyrodniczych. W czasie konferencji pragniemy poruszyæ kwestie znaczenia wspó³czesnego
muzealnictwa w podejmowaniu interdyscyplinarnych badañ nad przesz³oœci¹ krajobrazu
przyrodniczego i kulturowego w kontekœcie
uwarunkowañ ekologicznych oraz roli muzeów w aktywizacji lokalnych spo³ecznoœci. Ma
ona sk³oniæ do refleksji nad postêpem badañ
paleontologicznych i paleoœrodowiskowych na
ziemiach polskich w ci¹gu ostatnich 10 lat oraz
nad rozwojem muzealnictwa w tym czasie.
Wa¿nymi tematami bêd¹ równie¿: wspó³praca
instytucji naukowych, muzeów, samorz¹dów i
prywatnych przedsiêbiorstw w prowadzeniu
badañ i popularyzacji ich wyników; sposoby
popularyzacji nauk przyrodniczych wœród dzieci i m³odzie¿y oraz edukacja ekologiczna w
placówkach muzealnych.
Wydarzenie to odbêdzie siê w ramach
obchodów jubileuszu 10-lecia muzeum, przypadaj¹cego 1 maja 2018 r. Po konferencji przewidujemy opublikowanie wybranych tekstów na
³amach Przegl¹du Geologicznego.
Op³ata konferencyjna dla referentów wynosi 50 z³, a dla uczestników sesji posterowej – 30 z³.
Wp³aty bêd¹ przyjmowane w punkcie rejestracji uczestników konferencji.
Termin przysy³ania referatów i posterów mija 10 kwietnia 2018 r.
Organizator zastrzega, ¿e nie pokrywa kosztów wydruku plakatów.
Formularze zg³oszeniowe s¹ dostêpne na stronie internetowej JuraParku Solec i na Facebooku:
 http://juraparksolec.pl
 https://www.facebook.com/konferencja.muzea.juraparksolec
Patryk Banasiak
Muzeum Ziemi im. Karola Sabatha w Solcu Kujawskim
tel. 607 458 612
konferencja.jurapark@gmail.com
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