
 

 

KOMUNIKAT nr 2 
w sprawie: 

Konferencj i  Jubi leuszowej  z okazji: 

35.LECIA 
TUCHOLSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO 

30.LECIA 
ZABORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO 

10.LECIA 
REZERWATU BIOSFERY BORY TUCHOLSKIE 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną oraz rekomendacje 
Ministerstwa Zdrowia, związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii Covid-19, konferencja pt. 

Rola parków krajobrazowych w Rezerwatach Biosfery 

zaplanowana w terminie 5–6 listopada 2020 r.  

zostaje przeniesiona  
na początek listopada 2021 roku. 

Decyzja ta została podjęta w celu zapewniania maksymalnego bezpieczeństwa 
jej uczestników, co jest naszym najwyższym priorytetem. Planujemy wspólnie 
świętować potrójny jubileusz tych wyjątkowych obszarów chronionych. 

O nowym terminie poinformujemy w Komunikacie nr 3 niezwłocznie po jego 
ustaleniu. Za powstałe niedogodności, wszystkich zainteresowanych przepraszamy. 

Planujemy jednak wydanie w Wydawnictwie Naukowym UMK, jeszcze w tym 
roku, recenzowanej monografii naukowej opisującej wybrane 
aspekty funkcjonowania i zarządzania parkami krajobrazowymi 
w rezerwatach biosfery, przykłady dobrych praktyk z innych 
obszarów kraju i świata, a także prezentujące aktualny stan 
badań. Autorzy przygotowanych rozdziałów będą mieli 
możliwości prezentacji ich treści na przyszłorocznej konferencji. 



Szczegółowe wymagania redakcyjne dotyczące artykułów zostaną przesłane 
bezpośrednio do osób, które zgłoszą swoje zainteresowanie przygotowaniem 
rozdziałów do powyższej monografii naukowej. Liczba rozdziałów jest ograniczona, 
a wydawca zastrzega sobie weryfikację i akceptacji zgłaszanego tematu. 

Zgłoszenia tematów rozdziałów wraz z krótkim opisem zawartości oraz wszelkie 
pytania odnośnie monografii naukowej prosimy kierować bezpośrednio do: 

dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki 
Przestrzennej UMK w Toruniu, e-mail: met@umk.pl, tel. 56-611-25-66. 

Ważne terminy: 

 sierpień 2020 r.  –  zgłoszenie tematu rozdziału 
sierpień 2020 r.  –  weryfikacja i akceptacja tematu rozdziału 
wrzesień 2020 r. –  nadsyłanie prac w wersji elektronicznej 
październik 2020 r.  – recenzja rozdziałów 
listopad 2020 r. – wniesienie poprawek przez autorów rozdziałów 
grudzień 2020 r. – skład i przygotowanie monografii do druku 

 styczeń 2021 r. – wydanie monografii naukowej 
 

listopad 2021 r. – Konferencja Naukowa w Fojutowie 

 

Szczegółowe informacje oraz wszystkie kolejne komunikaty dostępne będą 
na stronie: www.tuchpark.pl 

 

Komitet naukowy: 

prof. dr hab. Andrzej Nienartowicz, Przewodniczący Rady Koordynacyjnej RBBT – Honorowy Przewodniczący 
dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Przewodniczący 
dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG, Uniwersytet Gdański 
prof. dr hab. inż. Piotr Łakomy, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
dr hab. Agnieszka Ławniczak-Malińska, prof. UP, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Komitet organizacyjny: 

mgr inż. Remigiusz Popielarz, Tucholski Park Krajobrazowy z siedzibą w Tucholi 
mgr Mariusz Grzempa, Zaborski Park Krajobrazowy z siedzibą w Charzykowach 
mgr Daniel Siewiert, Wdecki Park Krajobrazowy z siedzibą w Osiu 
mgr Bożena Sikora, Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku 
mgr Małgorzata Walter, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 
mgr Marzena Sobczak, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku 

Telefony kontaktowe: 

+48 52-334-37-12 +48 52-332-94-86 +48 56-611-25-66 
Remigiusz Popielarz Daniel Siewiert Mieczysław Kunz 

Tuchola/Toruń, lipiec 2020 r. 
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