
 

 

X Ogólnopolska Konferencja                       

         BADANIA PETROLOGICZNE I MINERALOGICZNE W GEOLOGII           

          Warszawa/Kielce 15 – 17 kwietnia 2021 r.                                         

 

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa stanowi kontynuację cyklu spotkań rozpoczętego w 2001 

roku.  Kolejne konferencje mają na celu prezentację znaczenia badań petrologicznych i 

mineralogicznych w geologii. Ostatnia odbyła się w roku jubileuszu 100-lecia PIG-PIB.  

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  

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.   

W zależności od sytuacji zdrowotnej – planowana konferencja będzie miała charakter 

hybrydowy. W Warszawie – online i/lub stacjonarny – w Kielcach.   

W bieżącym roku proponujemy publikację rozszerzonych abstraktów (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 znajdują się w oddzielnym pliku oraz na stronie internetowej Przeglądu 

Geologicznego.  

Z uwagi na krótkie ramy czasowe –  

nieprzekraczalny termin nadsyłania rozszerzonych abstraktów – 15 lutego 2021 r. 

Koszt uczestnictwa wynosi 100,00 zł netto (tj. 123,00 brutto). Studenci i uczestnicy studiów 

doktoranckich – 50,00 zł netto (tj. 61,50 zł brutto). Opłata obejmuje uczestnictwo w obradach, 

materiały). Wpłatę konferencyjną należy wnieść do dnia 30 marca 2021r. (szczegóły w II 

cyrkularzu).   

Uiszczenie opłaty konferencyjnej będzie warunkiem finalnego przyjęcia materiałów do druku. 

Konferencja odbędzie się w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie 

Badawczym w Warszawie, ul. Rakowiecka 4. 

 

ZGŁOSZENIE CZYNNEGO UDZIAŁU W KONFERENCJI DO DNIA 31.01.2021 r. 

 

Zgłoszenia przyjmują: 

dr Aleksandra Kozłowska – aleksandra.kozlowska@pgi.gov.pl, tel. 022 459-25-56 

dr Marta Kuberska – marta.kuberska@pgi.gov.pl, tel. 022 459-23-27 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego i Naukowego Konferencji:  

dr hab. Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, prof. nadzw. PIG-PIB 

 

mailto:aleksandra.kozlowska@pgi.gov.pl
mailto:marta.kuberska@pgi.gov.pl

