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Słowo wstępne
Jesteśmy na finiszu przygotowań do jubileuszowej konferencji. Dziękujemy za tak wiele
zgłoszeń, jest ich w tej chwili 150, z tego prawie wszystkie to zgłoszenia w formie
prezentacji referatowej lub plakatowej. Bardzo nas to cieszy. W tym ważnym dla polskiej
antropologii wydarzeniu nie może nikogo zabraknąć.
Miejsce konferencji
Wykłady plenarne i sesje tematyczne odbywać się będą w Collegium Biologicum
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kampus Morasko, ul. Umultowska 89.
Pod tym adresem działać będzie sekretariat konferencji.
W centrum miasta trwają prace remontowe, dlatego też szczegóły dotyczące dojazdu do
Collegium Biologicum proszę sprawdzić pod adresem:
http://www.mpk.poznan.pl/rozklad-jazdy
Kierunek komunikacji miejskiej: Osiedle Jana III Sobieskiego (tramwaje) Kampus
Morasko (autobus).
Uroczyste otwarcie konferencji odbędzie się w sali im. Jana Lubrańskiego (Mała Aula)
Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ul. Wieniawskiego 1)
Terminy
Konferencja zaczyna się w środę 16 września br. o godz. 11: 30 wykładami plenarnymi.
Rejestracja uczestników konferencji rozpocznie się w środę 16 września br. o godz. 9:00.
Walne zgromadzenie członków PTA odbędzie się w czwartek 17 września br. w Collegium
Biologicum pierwszy termin 15:45, drugi termin 16:00.
Konferencja zakończy się w piątek 18 września br. o godz. 14:00.
Prezentacje
Zgłoszone przez Państwa prezentacje zostały rozdzielone do sesji tematycznych, które
zostały zmodyfikowane stosowanie do nadesłanych przez Państwa prac.
ustne: czas wystąpienia 15 minut, w tym czas na krótkie pytania oraz 15 minut
przeznaczone na dyskusję podsumowującą sesję,

graficzne: plakat papierowy o wymiarach 110 cm wysokość i 90 cm szerokość
winien zawierać tytuł, nazwiska autorów wraz z afiliacją oraz treści rozdzielone na wstęp,
materiały i metody, wyniki badań, krótką dyskusję i wnioski.
Plakaty winny być zawieszone w dniu otwarcia konferencji na tablicy oznaczonej numerem
jak w programie konferencji i pozostawać na tablicach do jej zakończenia. Materiały do
mocowania plakatów będą dostarczone przez organizatora. Uprasza się o zdjęcie plakatu w
dniu zamknięcia konferencji. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za plakaty
pozostawione na tablicach.
Sesja plakatowa odbędzie się w czwartek, 17 września br. w godz. 14:30–16:00. W tym
czasie Autorzy plakatów winni być obecni przy swoich plakatach by moc udzielać wyjaśnień
zainteresowanym osobom.
Program
Graficzna prezentacja harmonogramu konferencji oraz szczegółowy program załączono w
formie oddzielnych plików do tego komunikatu.

Publikacje
Redakcja Anthropological Review zaprasza do publikacji pełnotekstowych artykułów
naukowych przygotowanych w oparciu o prezentacje konferencyjne i zgodnie z wymogami
redakcyjnymi czasopisma.
Imprezy integracyjne
Integracji służyć będą półgodzinne przerwy na kawę i wszystkie nieformalne spotkania
i rozmowy.
Przyjęcie powitalne zaplanowane na środę 16 września br. po uroczystościach oficjalnych w
Sali Lustrzanej Collegium Minus UAM (ul. Wieniawskiego 1).
Bankiet wydany z okazji 90-lecia PTA w restauracji Estella, na terenie Instytutu Ochrony
Roślin, ul. Węgorka 20.
Podsumowanie
 Rejestracja uczestników konferencji zostanie otwarta w środę
16 września o godz. 9:00. Sekretariat konferencji będzie czynny
codziennie w godz. 10:00-14:00. Tutaj będzie można odebrać
potwierdzenie udziału w konferencji oraz rachunek za opłatę
konferencyjną.
Tutaj również będzie można nabyć archiwalne
i aktualne zeszyty Anthropological Review.
 Konferencja rozpocznie się wykładami plenarnymi w środę 16 września
o godz. 11:30 w sali Aula Collegium Biologicum (Morasko, ul.
Umultowska 89).
 Uroczyste otwarcie konferencji nastąpi w środę 16 września o godz.
19:00 w sali im. Jana Lubrańskiego (Mała Aula) Collegium Minus UAM
(ul. Wieniawskiego 1).
 Bankiet wydany z okazji 90-lecia PTA - restauracja Estella ul. Węgorka
20 (w pobliżu fabryki leków GlaxoSmithKline).



Uwaga: godzina serwowania obiadu (należy okazać identyfikator
konferencyjny) przesuwa się codziennie o pół godziny:
środa 13:00, czwartek 13:30, piątek 14:00.

Komitet Organizacyjny Konferencji
Prof. dr hab. Maria Kaczmarek, UAM w Poznaniu - Przewodnicząca
Dr hab. Urszula Czerniak, AWF Poznań
Dr Anita Szwed, UAM w Poznaniu
Dr Sylwia Trambacz-Oleszak, UAM w Poznaniu
Mgr Anna Wieczorek, UAM w Poznaniu
Sekretariat Konferencji
Dr Anita Szwed e-mail: pta@amu.edu.pl
Adres do korespondencji
Instytut Antropologii UAM w Poznaniu
ul. Umultowska 89; 61-614 Poznań
tel.: 6182913 fax: 6182930 e-mail: pta@amu.edu.pl
Uwaga: wszystkie informacje oraz formularze dostępne w portalu PTA
www.ptantropologiczne.pl wejście z zakładki Aktualności!

Serdecznie zapraszamy!

