1. obvestilo
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, v sodelovanju z Zvezo geografov
Slovenije in Društvom učiteljev geografije Slovenije, pripravlja 22. zborovanje slovenskih geografov,
ki bo 29. in 30. septembra 2017, v Mariboru. Tokratno zborovanje bo v regionalnem pogledu
posvečeno območju med Pohorjem in Slovenskimi goricami, ki obsega regije Kozjak, Pohorje,
Dravsko dolino, Slovenske gorice, Dravsko polje, Ptujsko polje, Dravinjske gorice in Haloze, oziroma
območje Podravske statistične regije.
V vsebinskem pogledu bodo v ospredju štirje tematski sklopi:
1. Med naravnim, ruralnim in urbanim. Ta je namenjen prikazom ekonomskih, socialnih, kulturnih in
regionalnih razmer na obravnavanem območju.
2. Živeti Maribor, je namenjen urbano geografskim temam.
3. Sonce vzhaja na vzhodu. V tem sklopu bodo predstavljeni prispevki z okoljsko in fizično geografsko
vsebino.
4. Geografija »na enem hektarju«. Sklop je namenjen didaktičnim temam, še posebej učnim
pristopom in vsebinam poučevanja geografije na omejenem prostoru.
Vabimo geografe iz pedagoške, aplikativne in raziskovalne sfere, da predstavijo rezultate svojega
dela, toliko bolj, če se ti nanašajo na območje, ki je predmet zborovanja. Zaželeni so znanstveni in
strokovni prispevki ter posterji, še posebej posterji učencev in dijakov. Posterji bodo razstavljeni v
času zborovanja.
Prijave k aktivnemu sodelovanju pošljite na elektronski naslov zborovanje2017@um.si do 1. junija
2016, za prijavo posterjev učencev in dijakov pa do 19. septembra 2016. Prijava naj vsebuje:
- ime in priimek avtorja/avtorjev prispevka
- naslov prispevka
- ime in naslov inštitucije iz katere prihaja/prihajajo avtor/avtorji
- elektronski naslov avtorja/avtorjev
- tip prispevka (znanstveni članek, strokovni članek, poster)
- izvleček (do 200 besed)
- ključne besede.
Obvestilo o sprejetju in navodila za pripravo prispevkov bodo prijavitelji prejeli do 1. julija 2016 oz. do
19. oktobra 2016 (za posterje). Sprejeti prispevki bodo objavljeni še pred zborovanjem, rok za oddajo
besedil je 1. februar 2017.
Vljudno vabljeni k sodelovanju!
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