ELSŐ KÖRLEVÉL
A Debreceni Egyetem Földtudományi Intézete
és az MTA Debreceni Területi Bizottságának Földtudományi Szakbizottsága,
a Magyar Földrajzi Társaság, a Magyar Meteorológiai Társaság és a Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi
Területi Szervezete közreműködésével
2018. november 9‒11-én megrendezi a

IX. Magyar Földrajzi Konferenciát.

A konferencia célja: a földrajz- és rokontudományai legfrissebb kutatási eredményeinek ismertetése, továbbá
lehetőséget teremteni elméleti, módszertani és pályázati elképzelések, témák megvitatására, vélemények
cseréjére.

A rendezvény tudományos bizottsága:

Dr. Csorba Péter (DAB Földtudományi Szakbizottság, Magyar Földrajzi Társaság)
Dr. Kozma Gábor (Debreceni Egyetem, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék)
Dr. Rózsa Péter (Debreceni Egyetem, Ásvány- és Földtani Tanszék)
Dr. Szabó György (Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék)
Dr. Szabó Szilárd (Debreceni Egyetem, Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék)
Dr. Szegedi Sándor (Debreceni Egyetem, Meteorológiai Tanszék)

Tervezett program:
November 9. péntek – Megnyitó, plenáris előadások felkért előadókkal, ebéd, délután szekcióülések, este
állófogadás.

November 10. szombat – Délelőtti szekcióülések, ebéd, délutáni szekcióülések, zárszó.
A konferencia szekcióiba a következő témákban várjuk a jelentkezéseket:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Biogeográfia
Éghajlattan
Földrajz oktatása, módszertan
Földtani környezet
Gazdaságföldrajz
Geoinformatika és kartográfia
Geomorfológia
Környezetföldrajz és megújuló energiák
Népességföldrajz

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Politikai és történeti földrajz
Szociálgeográfia
Tájföldrajz, tájökológia
Talajföldrajz, talajtan
Településföldrajz, településökológia
Terület- és településfejlesztés
Turizmus- és egészségföldrajz
Vízföldrajz, hidrológia
Egyéb

November 11. vasárnap – Délelőtti autóbuszos tanulmányút Debrecenben. Témája: XXI. századi

városfejlesztési kihívások és az ezekre adott helyi válaszok. A kirándulás során étkezést biztosítunk. A
kirándulás tervezett vége 14 óra körül lesz. A kirándulás díját nem tartalmazza a konferencia részvételi díja, az
külön fizetendő.

Jelentkezési határidő: 2018. június 30.
Jelentkezni a konferencia honlapján, a regisztráció menüponton elérhető online felületen lehet.

A szekcióüléseken elhangzó előadások időtartama 15 perc lehet. A konferencián poszterek kiállítására is
lehetőséget biztosítunk. A konferencián elhangzott előadások legfeljebb fél oldalas kivonatát
absztraktkötetben, az azokból készült, egyenként legfeljebb 6 oldalas tanulmányt a szervezők ISBN számmal
ellátott online kiadványban jelentetik meg. A bemutatott poszterek számára ugyanebben a kiadványban
legfeljebb 1 oldal terjedelemben biztosítjuk a megjelenési lehetőséget.

A fél oldalas kivonatok beérkezési határideje: 2018. szeptember 1.
A tanulmányok beérkezési határideje: 2018. szeptember 15.
A tudományos program kialakítása a jelentkezési lapok, tartalmi véglegesítése a visszaküldött kivonatok
alapján történik. Ennek megfelelően - az első körlevélben ismertetett szándékainkhoz képest - változtatások
lehetségesek, amelyről későbbi körleveleinkben, illetve folyamatosan frissülő honlapunkon tájékoztatjuk
Önöket.

A kivonatot és a tanulmányt a következő e-mail címre kérjük elküldeni:
foldrajzkonf2018@gmail.com

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A konferencia helyszíne

Debreceni Egyetem Főépület
Debrecen, Egyetem tér 1.
Megközelíthető:
1-es villamos (Nagyállomás – Egyetem)
10; 10A; 10Y autóbusz (Nagyállomás - Segner
tér – Egyetem tér)

Jelentkezés

Kérjük, hogy regisztráljon a konferencia honlapján a regisztráció menüpont alatt megjelenő online felületen
legkésőbb 2018. június 30-ig!

Határidők

A regisztráció határideje:
A max. fél oldalas kivonatok beérkezési határideje:
A max. 6 oldalas tanulmányok beérkezési határideje:
A konferencia kezdete:

2018. június 30.
2018. szeptember 1.
2018. szeptember 15.
2018. november 9.

Fizetési feltételek

A konferencia részvételi díja:
2018. szeptember 30. előtti
átutalás esetén
30.000, - Ft,
A Magyar Földrajzi Társaság tagjainak:
28.000, - Ft,

2018. szeptember 30. utáni átutalás v.
helyszíni befizetés esetén
35.000, - Ft
A Magyar Földrajzi Társaság tagjainak:
33.000, - Ft,

A konferencia részvételi díja magában foglalja a konferencia kiadványainak, a pénteki és szombati ebéd, a
péntek esti vacsora és a büfék költségeit.

A vasárnapi autóbuszos tanulmányút részvételi díja:
2018. szeptember 30. előtti
átutalás esetén
7.000, - Ft,

2018. szeptember 30. utáni átutalás v.
helyszíni befizetés esetén
10.000, - Ft

A tanulmányút részvételi díja tartalmaz egy november 10. délutánra (16.00 óra után) szóló belépőt a
Nagyerdei Gyógyfürdőbe, egy belépőt a Nagyerdei Víztoronyba és a vasárnapi ebéd költségeit. A
tanulmányúton való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet a konferencia honlapján, vagy
legkésőbb 2018. november 9-én 18.00 óráig a konferencia helyszínén tehetnek meg.
A résztvevők a részvételi díjakat a fenti fizetési határidők szerint átutalással fizethetik be a konferencia
szervezésében közreműködő Meridián Alapítvány számlájára.
Meridián Alapítvány (4225 Debrecen, Erdőhát u. 47.)
Számlaszám: 61400045-11027645
(Tiszántúli Takarékszövetkezet)
Külföldről történő átutalás esetén:
SWIFT (BIC): TAKBHUHB
IBAN: HU46 1901 7004 0020 1153 0000 0000
A rendezvénnyel kapcsolatos valamennyi információ, körlevél, a tanulmányok formai követelményei elérhetők
a konferencia honlapján.
A programmal és a számlázással kapcsolatos egyéb információk Dr. Fazekas Istvántól kérhetők:
ifazekasklte@gmail.com címen.
A tanulmányokkal kapcsolatos információk pedig a
foldrajzkonf2018@gmail.com címen.
Kérjük, ne feledjék, hogy a szállást mindenkinek egyénileg kell intéznie!
TÉRKÉP

