III Warsztaty
Dziedzictwo i historia górnictwa

Kowary 8–9.10.2022 r.

Stowarzyszenie Naukowo-Edukacyjne TERRA MINERA

we współpracy
z Katedrą Górnictwa Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
Politechniki Wrocławskiej,
Zakładem Geografii Regionalnej i Turystyki
Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego
oraz Instytutem Historii Nauki PAN
ZAPRASZA NA
trzecie spotkanie naukowców, badaczy, poszukiwaczy, eksploratorów, pasjonatów i przyjaciół
historycznego górnictwa oraz wszelkich jego materialnych pozostałości i dziedzictwa kulturowego,
które odbędzie się w jednym z najznamienitszych historycznych ośrodków górniczych Sudetów
– w Kowarach.

TERMIN I MIEJSCE:
8–9 października 2022 r., Kowary
PLAN:
- cykl sesji referatowych,
- sesja posterowa,
- dwie sesje terenowe,
- wieczorne spotkanie – uroczysta kolacja połączona z dyskusją.
TEMATYKA WARSZTATÓW:
- historia obiektów i obszarów górniczych, archiwalia, historia techniki górniczej;
- prace eksploracyjne i inwentaryzacyjne w rejonach historycznego górnictwa;
- badania środowiskowe i przyrodnicze na terenach pogórniczych, opracowania geodezyjne;
- udostępnianie i zabezpieczanie obiektów pogórniczych, zagadnienia prawne;
- wykorzystanie dawnych obiektów górniczych w edukacji i turystyce;
- ochrona obiektów pogórniczych;
- humanistyczne aspekty minionej działalności górniczej;
- najnowsze odkrycia i wyniki badań obiektów podziemnych na Dolnym Śląsku, Polsce, Europie.
MATERIAŁY DRUKOWANE:
- materiały zawierające poszerzone streszczenia referatów lub syntetyczne artykuły, zostaną one wydane jako
numer specjalny czasopisma Hereditas Minariorum.
KOSZT UCZESTNICTWA:
opłata 450 zł obejmuje:
- udział w sesjach kameralnych i terenowych,
- wyżywienie,
- materiały konferencyjne;
Opłata nie obejmuje kosztów noclegu.
Jest on możliwy w różnych obiektach na terenie Kowar, Bukowca (5 km), Karpacza (7 km).
Rezerwacji i płatności za noclegi dokonują Uczestnicy we własnym zakresie.
UCZESTNICTWO:
warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest:
1. zgłoszenie udziału w warsztatach do 30.04.2022 r.
nadesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia na adres mailowy gornicze.warsztaty@gmail.com
2. dokonanie opłaty wpisowej do 30.06.2022 r. na konto 04 2530 0008 2041 1070 6362 0001.
KONTAKT:
Stowarzyszenie Naukowo-Edukacyjne Terra Minera: terraminera2016@gmail.com
Paweł Zagożdżon tel.: 667 858 133, terraminera2016@gmail.com
Aneta Marek tel.: aneta.marek@uwr.edu.pl
Jacek Skurzyński: jacek.skurzynski@uwr.edu.pl
Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa i publikacji materiałów konferencyjnych zostaną
wysłane w II komunikacie, 31 maja br.
Z górniczym pozdrowieniem
Organizatorzy

