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Podczas konferencji zaplanowano tematy: 

 
1. Znaczenia lasów starowiekowych w zachowaniu bioróżnorodności i funkcji ekologicznych 

 

2. Zagrożeń antropogenicznych dla zachowania lasów starowiekowych  w Karpatach 

 

3. Stanu zachowania lasów starowiekowych w systemie obszarów chronionych w Karpatach 

 

 

Ważniejsze daty: 
 

02.06.2021 – zakończenie przyjmowania zgłoszeń uczestników konferencji oraz termin 

nadsyłania tekstów przeznaczonych do publikacji w materiałach konferencyjnych 

09.06.2021  – wysłanie zaproszeń i programu konferencji  

23.06.2021 – obrady konferencyjne on-line 

 

24-25.06.2021 –zamieszczenie materiałów z konferencji na stronie internetowej Instytutu 

 

Udział w konferencji jest bezpłatny 
 

Osoby pragnące wziąć udział w konferencji proszone są o wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej: 

https://docs.google.com/forms/d/1VenVFaGrqYV2sCcDPjP_sU_SXshUaf5CWTCDQhGEVZ8/

edit 

 

 

Regulamin: 

wykład do 15 min. 

dyskusja do 5 min. 

 

Języki konferencji: ukraiński, polski 
 

http://www.ecoinst.org.ua 
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Wskazówki dla autorów: 

 

Teksty przeznaczone do druku należy nadsyłać w wersji elektronicznej. Teksty powinni być 

pisane w edytorze Word for Windows. Czcionka – Times New Roman, 12, odstęp miedzy 

wierszami pojedynczy, akapit – 1,0 sm. Tekst wyjustowany (od lewej i prawej stron -po 2 sm 

odstępu). Nazwa pliku powinna zawierać nazwisko i inicjały autora, np.”Petrenko”. 
 

Miejsce konferencji 

Instytut Ekologii Karpat NAN Ukrainy (Lwów) 

 

  

Adres komitetu organizacyjnego: 

Lwów, ul. Kozelnycka, 4 

oldforestconference@ukr.net 
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