Komunikat nr 2
(z dnia 25 kwietnia 2019)
Szanowni Państwo,
Ponownie informujemy, że Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw
Rolnych przy Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie wspólnie
z Małopolskim Stowarzyszeniem Doradztwa Rolniczego oraz Instytutem Rozwoju Obszarów
Wiejskich organizują w roku bieżącym kolejną już, dziewiątą, Konferencję Naukową.
Tematem tegorocznej Konferencji jest „Problemy rozwoju gospodarstw prowadzących
produkcję zwierzęcą ze szczególnym uwzględnieniem chowu ras zachowawczych ”
Konferencja odbędzie się w dniach 02-04 lipca 2019 roku w Krakowie i Krynicy Górskiej.
W trakcie konferencji planowany jest wyjazd studyjny do gospodarstw rodzinnych
prowadzących chów zwierząt ras zachowawczych .
Informujemy, że problematyka Konferencji obejmuje następujące obszary tematyczne, które
będą prezentowane i dyskutowane w trakcie obrad:
- zrównoważony rozwój rolnictwa na obszarach wiejskich o rozdrobnionej strukturze
agrarnej.
- Wspólna Polityka Rolna wobec rolnictwa, gospodarstw rodzinnych w tym terenów górskich.
- powiązanie gospodarstw rodzinnych z otoczeniem przyrodniczo-społecznym.
- Wspólna Polityka Rolna wobec gospodarstw rolnych z produkcją zwierzęcą w tym
z chowem zwierząt ras zachowawczych;
-chów zwierząt ras zachowawczych w warunkach zrównoważonego rozwoju rolnictwa.
- ekonomiczne problemy gospodarstw rodzinnych utrzymujących rasy zachowawcze zwierząt
gospodarskich.
- system dystrybucji produktów zwierzęcych w gospodarstwach utrzymujących rasy
zachowawcze.

- gospodarstwa rodzinne z chowem zwierząt ras zachowawczych i ich interakcje rynkowe
w warunkach zrównoważonego rozwoju rolnictwa.
Proponujemy, aby referaty, czy też krótsze doniesienia naukowe miały charakter
diagnostyczny,

przeglądowy,

prognostyczny

lub

stanowiły

prezentację

możliwych

scenariuszy przemian. Lista problemów, co raz jeszcze podkreślamy, jest otwarta, liczymy na
kreatywność autorów.
Zapraszamy Państwa do czynnego udziału w Konferencji, tj. wygłoszenia referatu
lub doniesienia naukowego oraz przesłania tekstu do opublikowania w dwujęzycznym
(polsko-angielskim) kwartalniku „Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych” (artykuły
prosimy przesyłać na adres e-mail: lukasz.satola@ur.krakow.pl).
Udział w Konferencji z referatem oraz jego publikacja po spełnieniu wymogów
redakcyjnych) są bezpłatne.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w naszej Konferencji prosimy o:
1) przysłanie do 17 maja 2019 karty zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji oraz tytułu
wystąpienia i streszczenia (maks. 1 strona). Streszczenia zostaną opublikowane
w materiałach konferencyjnych.
2) przysłanie do 20 czerwca tekstu referatu wg wymagań redakcyjnych.
Osoby, które zgłoszą chęć udziału w Konferencji, będą otrzymywały od organizatorów dalsze
komunikaty.
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