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Szanowni Państwo!  
Drogie koleżanki i koledzy! 

Z przyjemnością pragniemy zaprosić na 5.  Ogólnopolsk ie Sympozjum 
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY GEOLOGII  INŻYNIERSKIEJ W POLSCE,  które od-
będzie się jesienią 2014 roku.

Chcielibyśmy zachęcić Państwa do wygłaszania referatów, prezentowania wyników  
badań oraz do dyskusji na temat aspektów geologiczno-inżynierskich w procesie  
projektowania i realizacji inwestycji budowlanych. 

W odpowiedzi na uwagi uczestników poprzedniego Sympozjum WPGI, zmianie 
ulega forma konferencji. Osoby, które nadeślą artykuł będą mogły zaprezentować 
przygotowany referat.

Konferencja odbędzie się w Lublinie w dniach od 15 do 17 października 2014 roku  
i będzie zorganizowana przez Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut  
Badawczy, przy wsparciu Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska.



Kalendarz konferencji

• 15.10.2014 – środa – sesja referatowo-posterowa

• 16.10.2014 – czwartek – sesja referatowo-posterowa

• 17.10.2014 – piątek – wycieczka terenowa
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Ważne daty

• 15.11.2013 – termin nadsyłania artykułów zgłaszanych do Geological Quarterly 

(artykuły w języku angielskim, przygotowane zgodnie z wymaganiami czasopi-

sma http://gq.pgi.gov.pl/about/submissions)

• 15.02.2014 – termin nadsyłania artykułów zgłaszanych do Przeglądu Geologicz-

nego (artykuły w języku polskim, przygotowane zgodnie z wymaganiami czasopi-

sma http://www.pgi.gov.pl/pl/wydawnictwa-geologiczne-pig-pib/czasopisma/ 

przeglad-geologiczny/984-wskaz-dla-autor.html)

• 15.09.2014 – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń 

Wycieczka terenowa (17.10.2014) 
Wycieczka dotycząca tematyki geologicznej i budowlanej w rejonie Lublina.



Materiały konferencyjne 

Przewidywany jest druk nadesłanych artykułów w wydawnictwach Pań-

stwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego: 

• Geological Quarterly (punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższe-

go – 20) – wskazówki dla autorów http://gq.pgi.gov.pl/about/submissions 

(UWAGA! termin nadsyłania artykułów do 15.11.2013 r. Artykuły po pozy-

tywnej recenzji zostaną opublikowane w wydaniu Geological Quarterly  

w I kwartale 2015 r. i przekazane uczestnikom po konferencji)

• Przegląd Geologiczny (punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 

7) – wskazówki dla autorów http://www.pgi.gov.pl/pl/wydawnictwa-geologicz-

ne-pig-pib/czasopisma/przeglad-geologiczny/984-wskaz-dla-autor.html 

(UWAGA! termin nadsyłania artykułów do 15.02.2014 r. Artykuły po pozytyw-

nej recenzji zostaną opublikowane przed konferencją)

Wszystkie artykuły należy przesłać na adres: wpgi5@pgi.gov.pl



Rozpoczęcie konferencji planowane jest w środę rano 15.10.2014 w Lublinie.  

Proponujemy przyjazd do Lublina w dzień poprzedzający konferencję,  

tzn. we wtorek – 14.10.2014.

Dalsze informacje zostaną podane w kolejnych komunikatach.

Pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres: wpgi5@pgi.gov.pl

Dodatkowo każdy uczestnik może zgłosić poster. Informacje dotyczące zgłaszania  

posterów zostaną ogłoszone w kolejnych komunikatach.

Miejsce konferencji

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

dr Edyta Majer

dr Zbigniew Frankowski


