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KOM UNIKAT I
Baddania geomoorfologiczne, zarówno naa lądzie, jak i na dnie mo
orskim, pow
winny stanow
wić podstawęę
do wszelkicch badań przzyrodniczych
h, jak równieeż do zadań gospodarczy
ych. Jednakżże dopiero od
o niedawna,,
dzięki odppowiednim metodom, możliwe jeest właściw
we rozpoznanie, okreśślenie i kaartograficznee
przedstawieenie rzeźby dna morskiego w takii sposób, jaak na powierzchni ląduu. Nowoczeesne metodyy
badawcze uumożliwiają otrzymywan
nie dokładnyych, wielkoskalowych zdjęć
z
i charrakteru powiierzchni dnaa
morskiego. Dysponujeemy zatem narzędziem
m, ujawniająącym nieoczzekiwane boogactwo zró
óżnicowaniaa
powierzchnni dna morskiiego, stawiające jednoczeeśnie swoistee wyzwanie geomorfolog
g
gom i hydrod
dynamikom.
Z ttego względdu serdecznie zapraszam
my przedstaawicieli różnych dziedzzin – w szzczególnościi
geomorfoloogów, geologgów, ekolog
gów i hydroddynamików – zaintereso
owanych baadaniami dnaa morskiegoo
i kartograficcznym obrazzowaniem wyników do uudziału w ko
olejnym, trzeecim już, Sym
mpozjum Geeomorfologiii
Morskiej, nna którym możliwa
m
będzzie dyskusjaa dotycząca geomorfolog
gicznego karrtowania dnaa morskiegoo
oraz prezenntacja rezultattów własnycch badań, stoosowanych metod,
m
zastosowań poznaw
wczych i uty
ylitarnych.
017 przypaada jubileussz osiemdziiesięciolecia Profesora Stanisławaa
Jednnocześnie w roku 20
Rudowskieggo, jak równnież sześćdzziesięcioleciee Jego pracy
y naukowej. Niech zatem
m to Sympozjum będziee
okazją do uuczczenia znnacznego wkładu naukow
wego Profeso
ora w badania strefy brzzegowej, dnaa morskiego,,
jak i obszarrów polarnycch.

Przewidujemy prowadzenie obrad w godz. 9.00-18.00. Obrady rozpoczną wystąpienia
okolicznościowe oraz wystąpienia zaproszonych gości. Szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony
w komunikacie drugim w terminie do 30 czerwca 2017 r.
Prosimy o zgłaszanie propozycji wystąpień – referatów (15 min. prezentacji + 5 min. dyskusji)
bądź posterów (format A0) – w terminie do 31 maja 2017 r. przesyłając kartę zgłoszeniową na adres
radoslaw.wroblewski@ug.edu.pl lub janusz.dworniczak@im.gda.pl.
Teksty wystąpień przesłane do 30 września 2017 r. zostaną opublikowane w formie monografii
tematycznej. Możliwe będzie również opublikowanie pełnych tekstów w Biuletynie Instytutu Morskiego w
Gdańsku.
Uczestnictwo w obradach Sympozjum jest bezpłatne. Jednakże koszty dojazdów, noclegów
i wyżywienia Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.
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