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Słowo wstępne
Właśnie mija pierwszy miesiąc jubileuszowego roku Polskiego Towarzystwa
Antropologicznego, którego uświetnieniem będzie XLV konferencja naukowa.
Patronat Honorowy konferencji
Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Bronisław Marciniak
Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu
prof. dr hab. Jacek Wysocki
Jego Magnificencja Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego
w Poznaniu
prof. dr hab. med. Jerzy Smorawiński
Opieka merytoryczna nad konferencją
Komitet Honorowy
Prof. dr hab. Andrzej Malinowski, Przewodniczący Zarządu Głównego PTA w 1984-1987
Prof. dr hab. Paweł Bergman, Przewodniczący Zarządu Głównego PTA w 1987-1999
Dr hab. Danuta Kornafel prof. UWr, Przewodnicząca Zarządu Głównego PTA w 1999-2007
Komitet Naukowy
Prof. dr hab. Tadeusz Bielicki, Warszawa
Dr hab. Krzysztof Borysławski, prof. UP, Wrocław
Dr hab. Alicja Budnik, prof. UAM, Poznań
Dr hab. Anna Burdukiewicz, prof. AWF, Wrocław
Prof. dr hab. Jadwiga Charzewska, AWF, Warszawa
Prof. dr hab. Joachim Cieślik, UAM, Poznań
Dr hab. Henryk Głąb, UJ, Kraków
Prof. dr hab. Stanisław Gołąb, AWF, Kraków
Dr hab. Elżbieta Haduch, prof. UJ, Kraków
Prof. dr hab. Zofia Ignasiak, AWF, Wrocław
Prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski, UJ Kraków

Dr hab. Sławomir Kozieł, prof. nadzw. ZA, PAN, Wrocław
Prof. dr hab. Guido Kriesel, UMK, Toruń
Dr hab. Tomasz Kozłowski, UMK, Toruń
Prof. dr hab. Krzysztof Łastowski, UAM w Poznaniu
Dr hab. n. med. Alicja Krzyżaniak, prof. UM Poznań
Dr hab. Barbara Kwiatkowska, prof. UP Wrocław
Prof. dr hab. Teresa Sławińska-Ochla, AWF Wrocław
Prof. dr hab. Teresa Łaska-Mierzejewska, Warszawa
Prof. dr hab. n. med. Mirosław Parafiniuk, PAM Szczecin
Prof. dr hab. Wiesław Osiński, AWF, Poznań
Prof. dr hab. Janusz Piontek, UAM, Poznań
Prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolańska, UKSW, Warszawa
Dr hab. Krzysztof Szostek, UJ, Kraków
Prof. dr hab. Napoleon Wolański, Warszawa
Dr hab. Ewa Ziółkowska-Łajp, prof. AWF, Poznań
Prof. dr hab. Ryszard Żarów, AWF, Kraków
Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, UŁ, Łódź
Zaproszeni wykładowcy

Profesor C.G. Nicholas Mascie-Taylor z University of Cambridge (GB)
Prezydent European Anthropological Association
Tematyka badawcza: biologia i zdrowie populacji ludzkich, badania pasożytów jelitowych,
interakcje pomiędzy odżywianiem, wzrastaniem i chorobami, ekologia reprodukcyjna.
Więcej… http://www.bioanth.cam.ac.uk/hindge_member_nmt1.html

Profesor Charlotte Roberts z University of Durham
Tematyka badawcza: bioarcheologia, pochodzenie, rozprzestrzenianie i historia chorób
zakaźnych.
Więcej… https://www.dur.ac.uk/archaeology/staff/?id=163
Sesje tematyczne
Ewolucja człowieka i medycyna ewolucyjna
Ontogeneza wraz z zastosowaniem antropologii biologicznej w medycynie
Biologia populacji pradziejowych
Paleopatologia
Odontologia
Biodemografia
Antropologia stosowana: kliniczna, sądowa, ergonomia
Antropomotoryka
Antropologia w sporcie i wychowaniu fizycznym
Nowe techniki w badaniach antropologicznych
Varia (tematyka nie mieszcząca się w wymienionych)
Prezentacje
ustne: czas wystąpienia 15 minut, w tym czas na krótkie pytania oraz 15 minut
przeznaczone na dyskusję podsumowującą sesję,
graficzne: plakat papierowy i konkurs o nagrodę PTA za najlepszy plakat wykonany przez
młodych adeptów antropologii - studentów i doktorantów.

Streszczenie prezentacji konferencyjnej – informacja dla Autorów
Streszczenia są wymagane dla wszystkich rodzajów prezentacji – ustnych i plakatowych.
Nie ma ograniczeń co do liczby współautorów i liczby streszczeń nadesłanych przez autora,
ale każdy autor może być pierwszym autorem tylko jednego streszczenia.
Streszczenie prezentacji podlega recenzji i akceptacji przez Komitet Naukowy.
Streszczenie:
 winno być napisane w języku polskim, w formacie Microsoft Word zgodnie z
poniższymi wymogami i załączonym wzorem,
 zawierać wszystkie elementy artykułu naukowego: krótkie wprowadzenie, cel pracy,
metody i materiały, najważniejsze wyniki badań oraz wnioski,
 nie należy stosować wcięć, znaków specjalnych, odwołań do źródeł, umieszczać
tabel, rysunków i piśmiennictwa,
 winno być przesłane w formie elektronicznej pod adres mailowy pta@amu.edu.pl
lub regularną pocztą na nośniku elektronicznym pod adres: Sekretariat Konferencji,
Instytut Antropologii UAM, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań.
Format streszczenia:
 marginesy 2,5 cm
 czcionka Times New Roman 12p., odstęp 1,5
 podtytuły: wstęp, cel, materiał i metody, wyniki, wnioski
 maksymalnie 500 słów tekstu
Układ streszczenia:
 wiersz 1.: tytuł pracy
 wiersz 2.: nazwiska i pełne imiona autorów
 wiersz 3.: afiliacja – zakład, uczelnia, miasto, e-mail (bez kodów, ulic, numerów)
 wiersz 4.: pusty
 wiersz 5.: tekst streszczenia podzielony na: wstęp, cel, materiał i metody, wyniki,
wnioski. Cały tekst streszczenia powinien zawierać maksymalnie 500 słów.
 wiersz wolny
 słowa kluczowe (3-5 słów lub wyrażeń kluczowych, które nie są powtórzeniem
słów zawartych w tytule)
Prosimy o
 zaznaczenie typu prezentacji: ustna czy plakat (w przypadku ustnej podkreślić
nazwisko osoby referującej)
 podanie nazwy sesji, w której planowana jest prezentacja.
Publikacje
Redakcja Anthropological Review zaprasza do publikacji pełnotekstowych artykułów
naukowych przygotowanych w oparciu o prezentacje konferencyjne i zgodnie z wymogami
redakcyjnymi czasopisma.
Plan wstępny konferencji
Konferencja rozpocznie się w środę 16 września o godz. 12 wykładem plenarnym i zakończy
w piątek 18 września o godz. 13:
 obrady odbywać się będą w sekcjach, początek godz. 9 rano
 wykłady plenarne przewidziano w południe
 w czwartek na godz. 17 zwołane zostanie walne zgromadzenie PTA




w środę o godz. 19 odbędzie się przyjęcie powitalne
w czwartek o godz. 20 odbędzie się bankiet.

Miejsce
Campus Morasko
Collegium Biologicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Umultowska 89, 61-614 Poznań
Dojazd
Bilety komunikacji miejskiej są czasowe, można je kupić w rozstawionych automatach
biletowych (m.in. w pobliżu DS. Jowita), automaty biletowe znajdują się również w
niektórych autobusach i tramwajach ale należy raczej zaopatrzyć się w nie przed podróżą.
Z Dworca Głównego PKP: autobus linia 51 przystanek końcowy Osiedle Jana III
Sobieskiego czas trwania dojazdu ok. 41 min.
Z przystanku Most Teatralny: tramwajami linii 8,12,14,15 i 16 kierunek Osiedle Jana III
Sobieskiego, przystanek końcowy Osiedle Jana III Sobieskiego czas trwania dojazdu
ok. 12 min.
Szczegółowy rozkład jazdy dostępny pod: http://www.mpk.poznan.pl/rozklad-jazdy
Z autobusu lub tramwaju warto dojść do budynku Collegium pieszo oglądając po drodze
nowe budynki Campusu i dotleniając płuca. W tym celu należy przejść na drugą stronę
ulicy w przeciwnym kierunku do torowiska. Następnie należy skręcić w lewo i kierować się
w stronę przejazdu kolejowego, przez który trzeba przejść. Dalej kierować się ścieżką do
końca aż pojawi się Wydział Biologii. Czas trwania przejścia ok. 10 min.
Noclegi
Poznań jest miastem targowym, więc należy jak najszybciej rezerwować noclegi.
Przygotowałyśmy przewodnik hotelowy kierując się ceną i jakością usług.
Dom Studencki Jowita UAM
ul. Zwierzyniecka 7
60-813 Poznań
www.dsjowita.amu.edu.pl
e-mail: dsjowita@amu.edu.pl
Administracja tel. 61 829 2400
Recepcja tel. 61 829 2500, 519 340 588
Z dopiskiem: Konferencja PTA i podaniem terminu
Uwaga! W Jowicie należy zarezerwować noclegi do czerwca, gdyż ze względu na inne
konferencje odbywające się w tym czasie zarezerwowana przez nas pula miejsc noclegowych
zostanie przekazana innym.
Lokalizacja: centrum Poznania, bardzo dobry dojazd na Wydział Biologii np. tramwajami linii
12,14,15 i 16
Orientacyjne ceny ( bez śniadania):
Nocleg w pokoju 1os. – 45 zł
Nocleg w pokoju 2os. – 40 zł
Śniadanie: 10-15 zł

Hotel IOR – Instytut Ochrony Roślin
ul. WładysławaWęgorka 20
60-318 Poznań
tel. +48 61 864 92 00
recepcja@hotelior.pl
www.hotelior.pl
Lokalizacja: bardzo dobra, dojazd tramwajami 1,6 (z dworca PKP) i 15 (bezpośrednio na Wydział
Biologii, 26 minut); w tym miejscu planowany jest bankiet
Orientacyjne ceny (ze śniadaniem):
Pokój 1os. – 215 zł
Pokój 2os. – 277 zł

Traffic Hotel & Hostel
ul. Niezłomnych 1c
telefon:+48501957357
e-mail: traffic@hostel.pl
www.hoteltraffic.pl
Lokalizacja:centrum miasta, do PKP 600m, do PKS 300m
Orientacyjne ceny (ze śniadaniem):
Pokój 1os. – 150 zł
Pokój 2os. – 190 zł
Pokój 3os. – 225 zł

Hotel Topaz
ul. Przemysłowa 34A
61-579 Poznań
Tel. +48 61 8333904
Kom.+48 507 121 799
biuro@hotel-topaz.pl
www.hotel-topaz.pl
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Lokalizacja: centrum Poznania, odległość od PKP i PKS: 500 m
Dojazd do hotelu praktycznie wszystkimi tramwajami, bezpośrednio na Wydział Biologii np.
16,12,14.
Orientacyjne ceny (ze śniadaniem):
1 os. – 199 zł
2-os. – 249 zł
3 os. – 329 zł

Opłata konferencyjna
obejmuje: wstęp na obrady, materiały konferencyjne, poczęstunek w przerwach między
obradami, obiady, bankiet
450 zł
członkowie PTA, którzy posiadają opłacone składki członkowskie w latach 2013 i 2014 oraz
opłacą składkę za rok 2015 do 15 kwietnia 2015
500 zł
osoby zalegające z opłatą składek członkowskich, nie będące członkami PTA oraz opłata
konferencyjna dokonana po I terminie
250 zł
doktoranci i studenci, osoby towarzyszące
Numer konta Banku Zachodniego WBK
Polskie Towarzystwo Antropologiczne
ul. Umultowska 89; 61-614 Poznań
Nr konta: 46 1090 2734 0000 0001 0863 3733
Tytuł przelewu: XLV Konferencja PTA, Imię i nazwisko osoby (osób) za które dokonywana
jest wpłata
Termin płatności upływa 15 kwietnia 2015 roku
Po tym terminie opłata konferencyjna wynosić będzie odpowiednio: 500 zł, 550 zł i 300 zł
Ważne daty do zapamiętania
do 31 grudnia 2014 nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji
do 28 lutego 2015 nadsyłanie streszczeń prezentacji konferencyjnych
do 15 kwietnia 2015 opłacenie udziału w konferencji
15 kwietnia 2015 informacja o przyjęciu bądź odrzuceniu prezentacji konferencyjnej
Noclegi prosimy rezerwować indywidualnie.
Komitet Organizacyjny Konferencji
Prof. dr hab. Maria Kaczmarek, UAM w Poznaniu - Przewodnicząca
Dr hab. Urszula Czerniak, AWF Poznań
Dr Anita Szwed, UAM w Poznaniu
Dr Sylwia Trambacz-Oleszak, UAM w Poznaniu
Mgr Anna Wieczorek, UAM w Poznaniu
Sekretariat Konferencji
Dr Anita Szwed e-mail: pta@amu.edu.pl
Adres do korespondencji
Instytut Antropologii UAM w Poznaniu
ul. Umultowska 89; 61-614 Poznań
tel.: 6182913 fax: 6182930 e-mail: pta@amu.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!

