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Симпозијум Српског друштва за проучавање земљишта

Земљиште основно природно добро –
угроженост и опасности

Наставно-научна база Шумарског факултета
19 – 21. јуна, 2019. године, Гоч
http://www.sdpz.rs/

ДРУГИ ПОЗИВ
Српско друштво за проучавање земљишта Вас са задовољством позива да узмете учешће
у раду међународног симпозијума „Земљиште основно природно добро – угроженост и опасности“,
који ће бити одржан у периоду од 19 – 21. јуна 2019. године у Наставно-научној бази Шумарског
факултета на Гочу.
- Позивамо Вас да пријавите апстракте који ће бити објављени у Књизи апстраката.
- Радови у целости са Симпозијума биће објављени у часопису Земљиште и биљка (М51).
- У пријави наведите начин излагања рада и тематску целину којој припада.
Тематске целине:
1. Генеза, класификација и картографија земљишта;
2. Хемијски и физички процеси у земљишту у контексту плодности и исхране биљака, деградације
земљишта, загађења и климатских промена;
3. Безбедност и квалитет земљишта;
4. Развој и примена иновативних технологија у науци о земљишту;
5. Етички однос према земљишту и подизање свести о значају земљишта као ресурса.

ПРИЈАВА

КОТИЗАЦИЈА

Рок за пријављивање апстраката: 20.03.2019. године Млади истраживачи: 5000,00 динара;
Регуларни учесници: 7000,00 динара;
(један аутор може да пријави највише два рада).
Касна регистрација: 10000,00 динара (после
Одлука о прихватању: 20.04.2019. године
30.05.2019. год.).
Рок за радове у целости: 20.05.2019. године
Котизација обухвата: Књигу апстраката, освежења
у паузама, свечану вечеру, екскурзију.
Уплату извршити на рачун СДПЗа -број рачуна 205-46534-69 Комерцијална банка.

Контакт особе
e-mail: snezana.belanovic@sfb.bg.ac.rs
Проф. др Снежана Белановић Симић

e-mail: santic@agrif.bg.ac.rs
Проф. др Светлана Антић Младеновић

Председник Комисије за земљиште и животну средину

Председник Комисије за хемију земљишта

011/3053949

011/ 4413145

Молимо Вас да уколико то нисте учинили до сада пријавите учешће на Симпозијуму.

ПРОГРАМ
Датум/време
Активности
19.06.2019.
14:00 – 16:00
Долазак и регистрација учесника Симпозијума
16:00 – 17:00
Отварање Симпозијума
17:00 – 18:30
Уводна предавања (15 минута)
18:30 – 19:30
Скупштина Српског друштва за проучавање земљишта
20:00 – 21:30
Вечера
20.06.2019.
09:00 - 11:00
Усмене пезентације (10 минута)
11:00 – 11:30
Пауза за кафу
11:30 – 13:00
Усмене презентације
13:00 – 16:00
Ручак
16:00 – 17:30
Усмене презентације
18:30 – 19:30
Постер презентације (постер димензија 70 cm x 100 cm)
20:00 – 22:00
Свечана вечера
21.06.2019.
09:00 – 13:00
Eкскурзија (минибусом обилазак Гоча - мелиоративних површина, Цветне ливаде, расадника, итд )
13:00 – 14:30
Ручак
14:30 – 16:00

Закључци Симпозијума

МЕСТО ОДРЖАВАЊА СИМПОЗИЈУМА
Наставно-научна база Шумарског факултета
„Гоч - Гвоздац“ на Гочу
Цена пуног пансиона - 3550,00 динара,
Цена полупансиона - 2720,00 динара.
Доручак - 450,00 динара,
Ручак - 830,00 динара,
Вечера - 670,00 динара.

Резервација (собе су двокреветне и трокреветне)
на телефон: 064/4478528 - Рајко Обрадовић
(звати од 9 до 16 h)
Профактуру за резервисан смештај у ННБ Гоч
тражити упитом на мејл:
slobodanka.kuzeta@sfb.bg.ac.rs

Како стићи:
1.Аутопутем преко Крагујевца до Краљева или
2.Ибарском магистралом до Краљева
У Краљеву прећи мост на Рибници, наставити право 2 km и скренути десно код путоказа ГочДобре воде (28 km до Пирамиде) (http://www.sfb.bg.ac.rs/nastavne-baze/nastavna-baza-goc/kontakt/)
Алтернативни смештај у Врњачкој Бањи, удаљеност 22 km од Наставно-научне базе (Пирамида).

