Komunikat 2
VII cykliczna OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
„Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu.
Nowe wyzwania w badaniach botanicznych i środowiskowych”
BIAŁYSTOK, 14-15 września 2018 r.

ORGANIZATORZY:
Oddział Białostocki
Polskiego Towarzystwa Botanicznego
przy udziale

Politechniki Białostockiej
Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Katedry Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania
Środowiska

Uniwersytetu w Białymstoku
Wydziału Biologiczno-Chemicznego,
Instytutu Biologii

Przedstawione prace, po uzyskaniu pozytywnych recenzji będą opublikowane jako rozdziały
monografii naukowej polsko-anglojęzycznej pt. „Różnorodność biologiczna – od komórki do
ekosystemu. Nowe wyzwania w badaniach botanicznych i środowiskowych” (Biological
diversity - from cell to ecosystem. New challenges in botanical and environmental research)

Konferencja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
www.wfosigw.bialystok.pl

Skład Komitetu Naukowego:
Dr hab. Grażyna Łaska, prof. PB
Prof. Agnieszka Pietrosiuk
Prof. Elżbieta Romanowska
Prof. Sergey Dromashko
Dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska, prof. SGGW
Dr hab. Ewelina Ratajczak
Dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB
Dr hab. Katarzyna Jadwiszczak

Skład Komitetu Organizacyjnego
Dr hab. Grażyna Łaska, prof. nzw. PB – Przewodnicząca
Dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB – Zastępca Przewodniczącej
Dr Zofia Tyszkiewicz – Sekretarz
Dr Alicja Piotrowska-Niczyporuk – Skarbnik
Dr hab. Katarzyna Jadwiszczak – członek
Dr inż. Aneta Sienkiewicz – członek
Dr Aleksander Kołos – członek
Dr Beata Matowicka – członek
Dr Dan Wołkowycki – członek
Mgr Sylwia Kiercul – członek
Mgr Aneta Szymajda - członek
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WAŻNE DATY:



do 09.06.2018 r.
termin dostarczenia „Karty uczestnictwa”
Podpisaną kartę uczestnictwa można przesłać elektronicznie na adres e-mail:
g.laska@pb.edu.pl lub listownie (dane teleadresowe poniżej i na karcie uczestnictwa)





do 30.06.2018 r.
do 30.06.2018 r.
do 30.06.2018 r.



do 10.07.2018 r.




14.09.2018 r.
14.09.2018 r.



15.09.2018 r.
grudzień 2018 r.



termin nadesłania streszczeń referatów/posterów
termin dokonania opłaty konferencyjnej
zakwalifikowanie streszczeń referatów do druku, wybór
referatów
komunikat nr 2 (wskazówki do przygotowania artykułów do
druku)
konferencja naukowa – wykłady / referaty / sesja posterowa
złożenie maszynopisu do druku w monografii
(wersja papierowa 2 egz., wersja elektroniczna na CD)
warsztaty terenowe i laboratoryjne
ukazanie się monografii naukowej

Wskazówki do przygotowanie rozdziału w monografii
polsko-anglojęzycznej:

Tekst ma być przygotowany w języku polskim lub w języku angielskim, maksymalnie do 15
stron maszynopisu formatu A4 (łącznie całość tekstu, w tym literatura, tabele i ryciny, 1 strona
tłumaczenia na język na angielski zgodnie z wytycznymi).
Tekst ma być napisany czcionką Times New Roman, wielkość 12, odstęp pomiędzy liniami 1,5;
wyjustowany; wszystkie marginesy po 2,5 cm (prawy, lewy, górny, dolny).
W przypadku składania tekstu w języku polskim, na końcu artykułu, po literaturze powinna zostać
dołączona 1 strona w języku angielskim - tytuł w języku angielskim, afiliacja autorów po angielsku,
Streszczenie i Słowa kluczowe jako tłumaczony na język angielski Abstrakt i Key Words. W
tekście artykułu wszystkie podpisy być obujęzyczne - w języku polskim i w języku angielskim.
Autorzy składający teksty w języku angielskim składają maszynopis zgodnie z podanym poniżej
układem.
Nazwy taksonomiczne i syntaksonomiczne – czcionka pochylona, z nazwiskami autorów
oznaczonych gatunków i zbiorowisk wymienianych po raz pierwszy w tekście.
Zaznaczenie rozdziałów i podrozdziałów w formacie 1.; 1.1.; 1.1.1.
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Układ tekstu w języku polskim:
Tytuł rozdziału w języku polskim (pogrubiony, wyśrodkowany)
Imię i Nazwisko Autora (Autorów) (wyrównanie do lewego marginesu),
Pełna nazwa i adres Instytucji (wyrównanie do lewego marginesu),
e-mail autora do korespondencji
Streszczenie: do 250 wyrazów
Słowa kluczowe: do 5 kluczowych słów charakteryzujących najważniejsze treści artykułu, inne niż
w tytule pracy, rozdzielone przecinkiem
Sugerowane tytuły podrozdziałów (pogrubione):
A. w przypadku prac o charakterze oryginalnym:
1. Wstęp, 2. Teren i/lub obiekt badań, 3. Materiały i metody, 4. Wyniki, 5. Dyskusja, 6.
Podziękowania, 7. Literatura, 1 strona w języku angielskim
B. w przypadku prac o charakterze przeglądowym:
1. Wstęp, kolejne tytuły rozdziałów tematycznych, Podziękowania, Literatura
W obu przypadkach (prace oryginalne, prace przeglądowe) po Literaturze - 1 strona w
języku angielskim:
Tytuł rozdziału w języku angielskim (pogrubiony, wyśrodkowany)
Afiliacja w języku angielskim
Imię i Nazwisko Autora (Autorów) (wyrównanie do lewego marginesu)
Pełna nazwa i adres Instytucji (wyrównanie do lewego marginesu),
e-mail autora do korespondencji
Abstrakt: do 250 wyrazów
Key Words: do 5 kluczowych słów charakteryzujących najważniejsze treści artykułu, inne niż w
tytule pracy, rozdzielone przecinkiem
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Tabele. Podpisy obujęzyczne - w języku polskim i w języku angielskim na górze. Podpisy
kolejnych tabel – Tabela 1, Tabela 2. Cytowania w tekście (Tab. 1, Tab. 2).
Tabele (wymagania techniczne redakcji):
 dopasowane do szerokości strony, obramowanie pojedyncze 0,5 pkt, bez autoformatowania,
automatyczna wysokość wierszy
Ryciny. Podpisy obujęzyczne - w języku polskim i w języku angielskim na dole. Podpisy kolejnych
rycin: Rycina 1, Rycina 2. Cytowania w tekście (Ryc. 1, Ryc. 2). Fotografie czarno-białe cytowane
jako kolejne ryciny.
Grafiki, Ryciny (wymagania techniczne redakcji):
 narysowane w programie Word - wszystkie elementy powinny zostać zgrupowane;
wstawione do tekstu - w układzie „równo z tekstem”; ryciny kolorowe powinny zostać
zamienione na skalę szarości
Wstawione grafiki (np. jpg) oraz schematy (np. Excel) prosimy dodatkowo zamieścić jako osobne
pliki na płycie CD, odpowiednio je podpisując, np. ‘Nazwisko pierwszego Autora – Ryc. 1.jpg’
Tabele, ryciny umiejscowione w tekście, ich numeracja zgodna z kolejnością cytowania.
Cytowanie literatury:
W tekście cytaty uporządkowane chronologicznie, nazwiska autorów w nawiasach okrągłych,
oddzielone średnikiem. Nazwiska dwóch autorów - przecinkiem, trzech - nazwisko pierwsze ‘i in.’
(Falińska 1972a, b; 2010; Canham 1988a, b; Lorimer i in. 1988; Rebertus, Veblen 1993).
Literatura na końcu tekstu głównego (nie w przypisach dolnych) według nazwisk autorów
uporządkowana alfabetycznie.
Przykłady cytowań:
a) periodyki, czasopisma (obowiązujące skróty nazw czasopism)
Agnew A. D. Q., Collins S. L., Van der Maarel E. 1993. Mechanisms and processes in vegetation
dynamics. J. Veg. Sci., 2: 145-278.
b) rozdziały z monografii
Adamczak A. 2004. Vegetation of early stages of succession on sandy post-cultivated lands –
selected examples. [W:] Brzeg A., Wojterska M. (red.), Coniferous forest vegetation –
differentiation, dynamics and transformations. Wyd. Nauk. UAM, Seria Biologia, Poznań, 69:
233-239.
c) cytowania książek
Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. 2001. Polska Czerwona Księga Roślin. Instytut Botaniki im W.
Szafera PAN, Kraków.
5

Układ tekstu w języku angielskim:
Tytuł rozdziału w języku angielskim (pogrubiony, wyśrodkowany)
Afiliacja w języku angielskim:
Imię i Nazwisko Autora (Autorów) (wyrównanie do lewego marginesu),
Pełna nazwa i adres Instytucji (wyrównanie do lewego marginesu),
e-mail autora do korespondencji
Abstract: do 250 wyrazów
Key Words: do 5 kluczowych słów charakteryzujących najważniejsze treści artykułu, inne niż w
tytule pracy, rozdzielone przecinkiem
Sugerowane tytuły podrozdziałów (pogrubione):
A. w przypadku prac o charakterze oryginalnym:
1. Introduction, 2. Study area (site), Study species, 3. Methods, 4. Results, 5. Discussion,
Acknowledgments followed by References, References
Table. Podpisy w języku angielskim na górze. Podpisy kolejnych tabel – Table 1, Table 2.
Cytowania w tekście (Tab. 1, Tab. 2).
Tabele (wymagania techniczne redakcji):
 dopasowane do szerokości strony, obramowanie pojedyncze 0,5 pkt, bez autoformatowania,
automatyczna wysokość wierszy
Figury. Podpisy w języku angielskim na dole. Podpisy kolejnych figur: Fig. 1, Fig. 2. Cytowania w
tekście (Fig. 1, Fig. 2). Fotografie czarno-białe cytowane jako kolejne ryciny.
Grafiki, Ryciny (wymagania techniczne redakcji):
 narysowane w programie Word - wszystkie elementy powinny zostać zgrupowane;
wstawione do tekstu - w układzie „równo z tekstem”; ryciny kolorowe powinny zostać
zamienione na skalę szarości
Wstawione grafiki (np. jpg) oraz schematy (np. Excel) prosimy dodatkowo zamieścić jako osobne
pliki na płycie CD, odpowiednio je podpisując, np. ‘Nazwisko pierwszego Autora – Fig. 1.jpg’
Tabele, ryciny umiejscowione w tekście, ich numeracja zgodna z kolejnością cytowania.
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Cytowanie literatury:
W tekście cytaty uporządkowane chronologicznie, nazwiska autorów w nawiasach okrągłych,
oddzielone średnikiem. Nazwiska dwóch autorów - przecinkiem, trzech - nazwisko pierwsze ‘i in.’
(Falińska 1972a, b; 2010; Canham 1988a, b; Lorimer i in. 1988; Rebertus, Veblen 1993).
Literatura na końcu tekstu głównego (nie w przypisach dolnych) według nazwisk autorów
uporządkowana alfabetycznie.
Przykłady cytowań:
d) periodyki, czasopisma (obowiązujące skróty nazw czasopism)
Agnew A. D. Q., Collins S. L., Van der Maarel E. 1993. Mechanisms and processes in vegetation
dynamics. J. Veg. Sci., 2: 145-278.
e) rozdziały z monografii
Adamczak A. 2004. Vegetation of early stages of succession on sandy post-cultivated lands –
selected examples. [In:] Brzeg A., Wojterska M. (eds.), Coniferous forest vegetation –
differentiation, dynamics and transformations. Wyd. Nauk. UAM, Seria Biologia, Poznań, 69:
233-239.
f) cytowania książek
Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. 2001. Polska Czerwona Księga Roślin. Instytut Botaniki im W.
Szafera PAN, Kraków.

WAŻNE!

 Rozdział należy złożyć w dniu 14 września 2018 r. podczas rejestracji u organizatorów
konferencji.

 Dokument należy zapisać w formacie pliku Word (*.doc lub *.docx gdzie * oznacza
Nazwisko pierwszego Autora) na odpowiednio podpisanej płycie CD oraz wydrukować
obustronnie w 2 egzemplarzach.

 Artykuły

powyżej 15 stron i/lub dostarczone po wyznaczonym terminie, tzn. 14

września 2018 r., nie będą recenzowane i ze względów formalnych nie zostaną przyjęte
do publikowania.

Ewentualne zapytania proszę kierować do:
dr hab. Grażyna Łaska, prof. PB
Politechnika Białostocka
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Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Katedra Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska
ul. Wiejska 45 E, 15-351 Białystok
tel. 602499654, e-mail: g.laska@pb.edu.pl
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