KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW
„WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTW PASIECZNYCH”
Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu oraz Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki
w Jeleniej Górze zapraszają na pierwszą edycję Konferencji Młodych Naukowców zatytułowaną
„Współczesne uwarunkowania działalności gospodarstw pasiecznych”. Konferencja odbędzie się w
Zgorzelcu i Jeleniej Górze w dniach 5-6 kwietnia 2014 r. Organizatorzy zapewniają m.in.
zaświadczenie udziału w konferencji, materiały konferencyjne, wyżywienie oraz wydanie monografii.
Gorąco zapraszamy!
Tytuł:
„Współczesne uwarunkowania działalności gospodarstw pasiecznych”
Termin konferencji:
5-6. kwietnia 2014 r. w Zgorzelcu-Jeleniej Górze
Organizatorzy:
Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
Tematyka konferencji:
- ekonomika pszczelarstwa, finanse i rachunkowość gospodarstw pasiecznych,
- marketing, zarządzanie, logistyka i prawo w branży pszczelarskiej,
- wpływ pszczół na rolnictwo oraz przemysł spożywczy,
- biologia, chów i hodowla pszczół miodnych,
- ochrona i ekologia pszczołowatych,
- bazy pożytkowe oraz projektowanie ogrodów przyjaznych pszczołowatym,
- wykorzystanie produktów pszczelich w przemyśle i usługach,
- rola i realizacja zadań organizacji pszczelarskich.
Cel konferencji:
Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy środowiskiem młodych naukowców
a pszczelarzami w zakresie uwarunkowań funkcjonowania gospodarstw pasiecznych w Polsce, ich
zakładania oraz poprawy opłacalności działalności pszczelarskiej jako determinanta skuteczniejszej
ochrony pszczoły miodnej.
Uczestnicy konferencji:
Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy przede wszystkim:
- studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych,
- pszczelarzy i miłośników pszczół,
- producentów i dystrybutorów sprzętu pszczelarskiego.

Ważne terminy:
- 25 marca 2014 r. - przyjmowanie zgłoszeń, wpłat i abstraktów
- 31 marca 2014 r. - ogłoszenie programu konferencji
- 5-6 kwietnia 2014 r. - Konferencja Młodych Naukowców
- 18 kwietnia 2014 r. - dostarczenie artykułu wraz z recenzją
- lipiec-wrzesień 2014 r. - wydanie publikacji
Zgłoszenie, potwierdzenie dokonania wpłaty oraz abstrakt należy przesłać na adres:
konferencjapszczoly@gmail.com
Korzyści z uczestnictwa w konferencji:
- przyjazna atmosfera do wymiany własnych poglądów oraz wyników badań,
- materiały konferencyjne,
- wyżywienie,
- wydanie monografii (wybór formy w gestii organizatorów: tradycyjna/e-book),
- zaświadczenie udziału w konferencji,
- nagrody za najlepsze wystąpienia, postery oraz niespodzianki dla prelegentów.
Koszt udziału w konferencji:
- udział z wystąpieniem lub posterem: 140zł
- udział bierny (jako słuchacz): 120zł
Opłata nie uwzględnia kosztów dojazdu i noclegu.
Wpłat należy dokonywać na konto:
Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu
ul. Warszawska 9/1, 59-900 Zgorzelec
ING Bank Śląski 09 1050 1908 1000 0090 3013 9811
z dopiskiem: „Konferencja Młodych Naukowców”
Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Wymogi edytorskie
Formularz recenzji

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.pszczelarstwo.zgorzelec.pl oraz
www.PortalPszczelarski.pl. Zapraszamy także do dołączenia do wydarzenia na facebook’u:
https://www.facebook.com/events/1397793890475095/.

