KOMUNIKAT 1

Marzec 2013 r.

KONFERENCJA
na temat
INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
DŹWIGNIĄ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
SPATIAL INFORMATION INFRASTRUCTURE
AS A TOOL TO DEVELOP INFORMATION SOCIETY

Warszawa, Biblioteka Narodowa, 6-8 listopada 2013 r.
O objęcie konferencji patronatem proszeni są:
Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni
Prezydent Miasta St. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz
Główny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski
Konferencja stanowi XXIII edycję dorocznych konferencji Polskiego Towarzystwa Informacji
Przestrzennej. Podobnie jak w latach minionych, konferencja tegoroczna przeznaczona jest dla
wszystkich, którzy interesują się produkowaniem, udostępnianiem i praktycznym stosowaniem
informacji przestrzennej, w tym dla przedstawicieli administracji publicznej, sektora prywatnego,
organizacji pozarządowych, nauki i szkolnictwa.
Zgodnie z podanym wyżej tematem wiodącym konferencja będzie ukierunkowana na aktualne
problemy budowy infrastruktury informacji przestrzennej w kontekście jej wpływu na rozwój
społeczeostwa informacyjnego. Tematyka szczegółowa będzie dotyczyła:
nowych przepisów prawnych i standardów technicznych w zakresie informacji przestrzennej,
nowych zasobów danych przestrzennych i ich społeczno-ekonomicznego znaczenia,
wpływu infrastruktury informacji przestrzennej na rozwój społeczeostwa informacyjnego,
infrastruktury informacji przestrzennej jako komponentu infrastruktury informacyjnej paostwa,
metodyce pozyskiwania i użytkowania informacji przestrzennej, w tym stosowania GIS w nauce,
upowszechniania wiedzy i rozwijania umiejętności w zakresie geoinformacji,
kształcenia i doskonalenia zawodowego w zakresie geoinformacji,
aktualnego stanu prac i wyników projektów geoinformacyjnych.
Znaczącym elementem programu konferencji będzie problematyka rozwoju informacji
przestrzennej w mieście st. Warszawie, której poświęcone będą dwie sesje. Pierwsza z nich będzie
prezentowała osiągnięcia i zamierzenia Biura Geodezji i Katastru Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawy w zakresie tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej Warszawy, a druga –
działalnośd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego w zakresie rozwoju informacji
przestrzennej. Jedna z sesji referatowych będzie dotyczyła hydrografii. Przewiduje się również
zorganizowanie warsztatów dotyczących oprogramowania opracowanego w ramach projektu
GEOPORTAL 2 i udostępnianego przez GUGiK oraz warsztatów poświęconych opracowaniu i
publikowaniu artykułów naukowych. Po raz pierwszy planuje się zorganizowanie sesji młodych
geomatyków, m.in. doktorantów i członków studenckich kół naukowych.
Jak zwykle, konferencja będzie stanowiła forum wymiany myśli przedstawicieli polskich ośrodków
zajmujących się geoinformacją. Wszyscy zainteresowani proszeni są o zgłaszanie referatów, które po
zakwalifikowaniu włączone zostaną do programu konferencji.
Materiały konferencji, pozytywnie zrecenzowane i spełniające wymogi redakcyjne, zostaną
opublikowane drukiem w czasopiśmie naukowym Towarzystwa pt. Roczniki Geomatyki, które
upowszechniane jest również w repozytorium cyfrowym pod adresem www.ptip.org.pl, które
zawiera obecnie blisko 700 artykułów powiązanych z tematyką konferencji.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
ZGŁASZANIE REFERATÓW
Organizatorzy proszą o zgłaszanie tytułów i streszczeo referatów. Przyjęto następujące terminy:
15.05.2013 r. – zgłoszenie referatu wraz ze streszczeniem,
31.05.2013 r. – wstępna kwalifikacja,
30.06.2013 r. – dostarczenie tekstu referatu i formularza zgłoszeniowego.
Autorzy zainteresowani opublikowaniem dostarczonych referatów jako artykułów w Rocznikach
Geomatyki powinni przygotowad zgłoszenie i tekst artykułu zgodnie z informacjami określonymi pod
adresem www.ptip.org.pl w dziale Roczniki , a zwłaszcza z wymaganiami zawartymi w nowej
Instrukcji dla autorów spełniającej odpowiednie wymogi formalne.
Referaty na sesję młodych geomatyków, przygotowane przez studentów lub doktorantów,
zgłaszają ich opiekunowie naukowi. Opiekunowie, którzy będą uczestnikami konferencji mogą
wnioskowad o zwolnienie autorów tych referatów od opłat konferencyjnych. Zakwalifikowane do
opublikowania referaty zostaną umieszczone w zeszycie pokonferencyjnym Roczników Geomatyki.
OPŁATY KONFERENCYJNE
Opłata za uczestnictwo w trzydniowej, XXIII konferencji PTIP oraz jej pełne materiały wynosi
1050 zł przy wniesieniu jej do dnia 15 września 2013 r., 1200 zł po tym terminie. Obniżka opłaty do
wysokości 600 zł przed tym terminem i 700 zł po nim przysługuje wyłącznie przedstawicielom szkół
średnich oraz studentom i doktorantom.
Istnieje ponadto możliwośd nieodpłatnego częściowego uczestnictwa w obradach konferencji
przez grupy studentów i doktorantów zgłaszane przez ich opiekunów naukowych w październiku
2013 r.

INNE INFORMACJE
Podczas konferencji w Bibliotece Narodowej odbędzie się Walne Zebranie Członków PTIP.
W pierwszym dniu konferencji (środa) przewidziane jest zwiedzanie Muzeum Geodezji WPG
S.A., natomiast w drugim dniu (czwartek) odbędzie się spotkanie towarzyskie.
Organizatorzy konferencji zarezerwowali dla uczestników konferencji noclegi w Pokojach
Gościnnych SGGW IKAR i w Domu Pielgrzyma AMICUS. O możliwości skorzystania z tych noclegów
będzie decydowała kolejnośd zgłoszeo.
Szczegółowe informacje znajdują się w formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie
www.ptip.org.pl. Na tej samej stronie we wrześniu br. będzie upowszechniony komunikat 2,
a w drugiej połowie października b. r. – szczegółowy program konferencji.
Ewentualne pytania należy kierowad do Sekretarza Towarzystwa mgr inż. Ewy Musiał. Wskazane
jest korzystanie jednocześnie z dwóch adresów konferencje@ptip.org.pl i e.musial59@upcpoczta.pl.
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