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oraz Instytutem Historii Nauki PAN
zapraszają na

XII Konferencję

Dziedzictwo i historia górnictwa
oraz wykorzystanie pozostałości
dawnych robót górniczych

Ostrowiec Świętokrzyski
1919-21 kwietnia 2018 r.

TEMATYKA KONFERENCJI
Obiekty pogórnicze znajdujące się w Polsce są autentyczne i unikalne w skali europejskiej
i światowej. Same w sobie zawierają ogromny potencjał, stanowiąc o tożsamości regionalnej.
Dostosowanie wyrobisk podziemnych dla potrzeb turystyki łączy się nierozerwalnie z ich ochroną.
Każdy obiekt podziemny ma bowiem indywidualny charakter.
Konieczność opieki nad historycznymi obiektami górniczymi doceniono w Polsce już 90 lat temu, kiedy
ukazało się rozporządzenie podpisane przez Prezydenta Ignacego Mościckiego uznające „kopalnie
przedhistoryczne” za zabytki.
Kolejne – XII spotkanie realizowane w ramach cyklu konferencji naukowych „Dziedzictwo i historia
górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych” odbędzie się na terenie
prahistorycznych kopalń krzemienia pasiastego, gdzie na rozległym obszarze roboty górnicze
prowadzone były już 4000 lat p.n.e. Odkrycia dawnych pól górniczych, w okolicach Ostrowca
Świętokrzyskiego, dokonał w 1922 r. geolog Jan Samsonowicz. Obszar ten jest jednym
z najcenniejszych zabytków górnictwa na świecie. Zachowane, rozległe systemy podziemnych
wyrobisk dają świadectwo zaraniu górnictwa na ziemiach polskich.
Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:
1. Wpływ działalności górniczej na rozwój gospodarki, cywilizacji i kultury od czasów
najdawniejszych po współczesne
(górnictwo a rozwój nauki i techniki, górnictwo w kulturze i sztuce, powstawanie i upadek
ośrodków eksploatacji złóż, ich skutki socjologiczne)
2. Rozwój techniki eksploatacji złóż i przeróbki kopalin na przestrzeni dziejów
(poszukiwanie i udostępnianie złóż, technologie podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż,
metody urabiania skał, obudowa wyrobisk, mechanizacja robót górniczych, odwadnianie
i wentylacja kopalń, miernictwo górnicze, wykrywanie i likwidacja zagrożeń, przeróbka
kopalin, hutnictwo)
3. Relikty dawnych robót górniczych
(lokalizacja, stan zachowania, dokumentowanie, zagrożenia dla ludzi i środowiska,
zabezpieczenie czy likwidacja)
4. Zwyczaje, prawo i tradycje górnicze
(rodowód zwyczajów i tradycji górniczych, rozwój prawodawstwa górniczego, hierarchia
górnicza: ich społeczna rola dawniej i obecnie)
5. Wykorzystanie obiektów po dawnych robotach górniczych w celach turystycznych
i dydaktycznych
(koncepcyjne projekty zagospodarowania i organizacja tras turystycznych lub typowo
dydaktycznych, geoturystyka)
6. Badania reliktów działalności górniczej w zakresie nauk przyrodniczych
(geologia, mineralogia, hydrogeologia, skład gazów, biologia, mykologia, zoologia i in.)
7. Propagowanie wiedzy dotyczącej roli i znaczenia górnictwa w rozwoju społeczeństw
oraz informacji o występowaniu, lokalizacji i możliwościach poznania pozostałości
dawnych robót górniczych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
I.

Zgłoszenie uczestnictwa
Prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia uczestnictwa do dnia 18 marca 2018 r.
na adres: KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR, ul. gen. Wł. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław
lub e-mail: e.charalambidu@cuprum.wroc.pl

II.

Dokonanie opłaty konferencyjnej
Opłata za udział w Konferencji wynosi

350 zł brutto/os.
i nie obejmuje kosztów noclegów oraz śniadań.
Prosimy o dokonanie wpłaty za uczestnictwo w Konferencji do dnia 18 marca 2018 r.
na rachunek bankowy Politechniki Wrocławskiej nr: 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434

z dopiskiem: XII Konferencja Dziedzictwo i historia górnictwa 2018
Po wskazanym wyżej terminie opłata wynosi 450 zł brutto/os.

MATERIAŁY KONFERENCYJNE
Abstrakty wygłaszanych referatów zostaną zamieszczone w materiałach konferencyjnych.
Prosimy o nadsyłanie streszczeń referatów do dnia 18 marca 2018 r. na adres:
a.nowicka@cuprum.wroc.pl
Wymagania: objętość do 3600 znaków ze spacjami (maksymalnie do 2 stron formatu A4, włącznie
z tytułem, danymi o autorze/autorach i ich afiliacji oraz bibliografią), czcionka Arial 11 pkt., odstęp
pojedynczy.

PUBLIKACJA W CZASOPISMACH
Autorzy najciekawszych, wygłoszonych referatów otrzymają możliwość opublikowania artykułów w:
CUPRUM Czasopiśmie Naukowo-Technicznym Górnictwa Rud oraz Hereditas Minariorum

MIEJSCE KONFERENCJI
Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki
ul. Sudół 135 a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Istnieje możliwość zarezerwowania noclegów w Ostrowcu Świętokrzyskim. Rekomendujemy
HOTEL ACCADEMIA, al. 3 Maja 13, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
w którym uczestnicy konferencji mogą rezerwować pokoje na hasło „Dziedzictwo”.
Kontakt: tel. (41) 265 42 22, e-mail: ostrowiec@hotelaccademia.pl

BIURO KONFERENCJI
KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław
Kontakt:
Agnieszka Nowicka, tel. (71) 78 12 289, e-mail: a.nowicka@cuprum.wroc.pl
Elektra Charalambidu, tel. (71) 78 12 395, e-mail: e.charalambidu@cuprum.wroc.pl
W sprawie płatności i faktur: Marlena Karp, tel. (71) 320 68 41, e-mail: marlena.karp@pwr.edu.pl

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
w XII Konferencji
„Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych”
19–21 kwietnia 2018 r., Ostrowiec Świętokrzyski

1. Imię, nazwisko, stopień/tytuł naukowy
……………………………………………………………………….…………………………….....…………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb
niezbędnych do uczestnictwa w konferencji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)
…………………………………………..

…………………………………………….

(miejscowość, data )

(podpis uczestnika)

2. Dane instytucji zgłaszającej (lub osoby zgłaszającej się indywidualnie)
Nazwa/nazwisko...........................................................................................…………………………............
adres ……………...................................................................................…………………………........................
adres do korespondencji .........................................................……………………..................................…..
NIP ……………….......................................................................…………………………...........................…......
tel./e-mail ………...................................................................................…………………….................….....

3. Tytuł i autorzy zgłaszanego referatu (jeżeli jest przewidywany)
………………………….....................................................................................................................................
........................................................................................................................………………………………………

4. Dodatkowe uwagi …………………………………………………………………………………………………………………….......
5. Tel./e-mail osoby zgłoszonej ………………………………………………………………………………………………………..

Data, podpis osoby upoważnionej
……………………………………………………
UWAGA:
Opłata konferencyjna (nie obejmuje kosztów noclegów i śniadań):
wniesiona w terminie do 18 marca 2018 r. wynosi 350 zł brutto/os.
Prosimy o dokonanie wpłaty za uczestnictwo w Konferencji do dnia 18 marca 2018 r.
na rachunek bankowy Politechniki Wrocławskiej nr: 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434

z dopiskiem: XII Konferencja Dziedzictwo i historia górnictwa 2018
Po wskazanym wyżej terminie opłata wynosi 450 zł brutto/os.
Zgłoszenie prosimy przesyłać na adres:
KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław
lub w wersji elektronicznej na adres:
e.charalambidu@cuprum.wroc.pl
Kontakt w sprawie płatności i faktur:
tel. (71) 320 68 41, e-mail: marlena.karp@pwr.edu.pl

