Tisztelt Kollégák!
A Magyar Természettudományi Múzeum nevében szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a

XI. Aktuális flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében
című nemzetközi konferenciára.

Időpont: 2016. február 12–14.
Helyszín: Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, Ludovika tér 2.

Folytatva a konferenciasorozat hagyományait a rendezvényre télen, a vegetációs
időszakon kívül, hétvégén kerül sor.
A konferenciával szeretnénk közelebb hozni egymáshoz a Kárpát-medencében
tevékenykedő botanikusokat, a legtágabban értelmezett botanikával is kapcsolatba kerülő
kutatókat, érdeklődőket, emellett küldetésünknek tekintjük a magyar szaknyelv ápolását és
művelését is. E kettős célt szem előtt tartva a konferencia nyelve angol és magyar. A
konferencia során igyekszünk tartalmas programot biztosítani minden résztvevő számára,
melynek során lehetőség nyílik a legújabb eredmények bemutatására és megismerésére. Az
előadások mellett vitafórumokat is szervezünk, ezenkívül szakkönyvek bemutatásával,
árusításával is színesítjük a programot.
A konferenciára minden, a Kárpát-medence és környékének flórájával, vegetációjával
azok kutatásával és más tudományterületekkel való kapcsolatával foglalkozó eredményt
várunk!
Részvételi díj:

1

Alap részvételi díj2

Csökkentett részvételi díj3

Támogatói

Kedvezményes1

15.000 Ft / 50 €

11.000 Ft / 37 €

25.000 Ft / 85 €

Helyszínen fizetve

20.000 Ft / 75 €

16.000 Ft / 60 €

25.000 Ft / 85 €

Kedvezményes részvételi díj 2016. január 15-ig fizethető átutalással.
Tartalmazza a szombati ebédet és a konferencia fogadásán való részvételt.
3
Tartalmazza a szombati ebédet.
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Részvételi díj átutalásához szükséges adatok:
Számla tulajdonos: Magyar Természettudományi Múzeum
IBAN: HU82100320000142513800000000
Számlaszám: 10032000-01425138-00000000
Swift/BIC: MANEHUHB
Bank: Magyar Államkincstár
Bank címe: H-1054 Budapest Hold u.4.
Fontos: Utaláskor a közlemény rovatban kérjük, adja meg az „Afvk” rövidítés után a
résztvevő nevét.
Határidők:
Összefoglalók feltöltése: 2015. december 1.
Kedvezményes részvételi díj fizetése: 2016. január 15.
Fotópályázatra jelentkezés: 2015. december 1.
Összefoglalók feltöltése és formai követelményei:
Előadások és poszterek összefoglalóinak feltöltése a konferencia honlapjának „Összefoglalók
feltöltése” menüpontján keresztül lehetséges (regisztráció után).
Az összefoglalókat kérjük angol és magyar nyelven is elkészíteni. Tartalmazzák a bemutatni
kívánt vizsgálat előzményeit, az alkalmazott módszereket és az elért új eredményeket,
valamint azok értékelését. Terjedelmük 1000–2500 karakter szóközökkel. Az összefoglalók
formázatlan szöveget tartalmazhatnak (ábrák, táblázatok nélkül).
Mind az alap, mind a kedvezményes részvételi díj két összefoglaló feltöltését és
bemutatásának lehetőségét foglalja magában. A konferencia-program összeállításának
elősegítése érdekében kérjük, adják meg milyen formában és milyen nyelven (nyelveken)
kívánják eredményeiket bemutatni.
A benyújtott anyagok szekcióba sorolása és bemutatási formájának meghatározása a
benyújtási határidő letelte után történik.
Publikációs lehetőség
A konferencián elhangzó előadásokból, valamint a bemutatott poszterekből készült
kéziratokat a Studia botanica hungarica folyóirathoz lehet benyújtani, ahol azok lektorált
közleményekként kerülhetnek publikálásra.
Fotópályázat
A Magyar Természettudományi Múzeum a konferencia keretében fotópályázatot hirdet az
alábbi témakörökben: 1) Invázió; 2) Egy növény élete; 3) Növények mesterséges élőhelyeken;
4) Különleges növényélőhelyek. A pályázat feltételei a konferencia honlapján találhatók,
valamint a honlapon keresztül lehet jelentkezni és a pályázatra benyújtandó képeket feltölteni.
Szállás:
A szállásfoglalás egyénileg történik, amennyiben igény mutatkozik rá, igyekszünk kedvezőbb
árú kollégiumi szálláslehetőséget is biztosítani (ilyen igényüket kérjük jelezzék a regisztráció
megfelelő pontjában).

További részletek elérhetők honlapunkon

Szervezők

