Kraków, dnia 24 stycznia 2011 r.

W imieniu Prezydium Polskiej Akademii Filatelistyki zapraszamy uprzejmie do aktywnego udziału
w XVIII Konferencji Naukowej PAF.
Konferencja odbędzie się w dniach od 27 do 29 maja 2011 roku w Ośrodku WypoczynkowoLeczniczym TVP „Zacisze” w Ciechocinku, ul. Wojska Polskiego 10.
W dniu 26 maja 2011 r. o godzinie 1600 przewiduje się posiedzenie Prezydium PAF,
w dniu 27 maja o godzinie 1300 - obiad, o godzinie 1400 - rozpoczęcie Konferencji, a o godzinie 1600
plenarne posiedzenie organizacyjne Polskiej Akademii Filatelistyki – z udziałem tylko członków i
kandydatów PAF.
Konferencja Naukowa będzie się odbywała:
− w dniu 28 maja od godziny 900 do 1230 (część 1.) i od godziny 1400 do 1730 (część 2.) oraz
− w dniu 29 maja od godziny 900 do 1145 (część 3 i zakończenie konferencji),
według programu szczegółowego, jaki zostanie opracowany po ustaleniu listy referatów i komunika tów. W
Konferencji będą uczestniczyli członkowie i kandydaci PAF oraz osoby spoza Akademii, wcześniej
zgłoszone i zakwalifikowane do uczestnictwa na podstawie rekomendacji członków PAF, lub zaproszone
przez Prezydium PAF. Podane godziny obrad Konferencji mogą w programie szczegółowym ulec pewnym
zmianom.
Tegoroczna – XVIII Konferencja naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki będzie się odbywała po licznych
znaczących datach jubileuszowych: po 450.leciu istnienia Poczty Polskiej, 150.leciu wydania pierwszego
polskiego znaczka pocztowego, po 60.leciu Polskiego Związku Filatelistów i 15.leciu istnienia Polskiej
Akademii Filatelistyki, a także w roku, w którym odbędzie się XX Walny Zjazd PZF, który między innymi
uchwali zapewne nowy statut Związku. Wchodzimy więc w okres, w którym warto przeanalizować i – być
może – odświeżyć i wzbogacić, a także usystematyzować poglądy i podstawowe pojęcia o całym obszarze
naszych zainteresowań – o filatelistyce. Proponujemy więc przyjęcie za główne hasło – motyw przewodni
XVIII Konferencji –tematu:

Czym jest filatelistyka ?
Zwracając się niniejszym do P.T. Uczestników Konferencji o zgłaszanie – jak zawsze – własnych
opracowań do przedstawienia na XVIII Konferencji, z utrzymaniem nadal pełnej swobody w doborze
tematyki szczegółowej wystąpień, liczymy jednak na preferowanie – zarówno w treści prezentowanych
referatów i komunikatów, jak i w dyskusjach – własnych przemyśleń, ocen i poglądów w zakresie tak
sformułowanej problematyki wiodącej.
Ze szczególnym apelem zwracamy się – zgodnie z sugestiami wyrażonymi na poprzedniej – XVII
Konferencji naukowej PAF, o przedstawianie szerszych (co niekoniecznie znaczy „dłuższych”!), bardziej
kompletnych tematycznie opracowań problemowych, których przedstawienie a następnie ogłoszenie
drukiem w istotnym stopniu będzie podnosiło i wzbogacało poziom wiedzy w zakresie naszej dziedziny
zainteresowań.
Wobec zawieszenia przez ZG PZF wydawania Historyczno-Badawczego Biuletynu Filatelistycznego –
dotychczasowego organu PAF – prace Konferencji będą publikowane w sierpniowym numerze
Filatelisty. Głównym warunkiem publikacji w najbliższym takim numerze, będzie dostarczenie już w
czasie trwania konferencji pełnych tekstów wystąpień w postaci nadającej się do druku.
Na przedstawienie referatów naukowych (około 15 wystąpień) przewiduje się wraz z krótką dyskusją
(tylko pytania i odpowiedzi) nie więcej niż po 20 minut. Warunkiem koniecznym zakwalifikowania
referatu do przedstawienia na Konferencji jest przesłanie wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa do dnia 28
lutego 2011 r. około jednostronicowego streszczenia lub przynajmniej tez zgłaszanego referatu. W trybie
doraźnym będzie można zaprezentować tylko krótkie komunikaty, zgłoszone już w trakcie trwania
Konferencji, ale nie później, niż bezpośrednio po jej otwarciu. Poszczególni uczestnicy będą mogli
przedstawić tylko po jednym takim wystąpieniu w czasie nie dłuższym niż 5 minut. Po komunikatach nie
przewiduje się dyskusji. Wszystkie opracowania będą przedstawiane ustnie – po kilkuletnich
doświadczeniach zrezygnowaliśmy (przynajmniej na razie) z formy plakatowej.
Informujemy Autorów, że dysponujemy już dla celów PAF laptopem wraz z rzutnikiem komputerowym.
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Prosimy uprzejmie wszystkich Członków i Kandydatów PAF – jak również inne wymienione
poprzednio osoby – zamierzających uczestniczyć w XVIII Konferencji naukowej PAF – o
zgłoszenie tego zamiaru na załączonym formularzu, podanie w nim tematu ewentualnego
wystąpienia oraz innych określonych tam danych i przesłanie go wraz ze streszczeniem
zgłaszanego opracowania w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2011 roku na adres:
Jerzy Bartke, ul. Anny Libery 17, 30-821 Kraków.
W zgłoszeniu prosimy w szczególności zaznaczyć, jaki środek techniczny (rzutnik pisma / rzutnik
komputerowy) będzie potrzebny do prezentacji.
  

Ustala się następujące warunki organizacyjne uczestnictwa i realizacji programu.
Ogólny koszt uczestnictwa (zakwaterowanie, wyżywienie, wydatki organizacyjne) wyniesie
dla Członków i Kandydatów PAF 240 (dwieście czterdzieści) zł + 60 (sześćdziesiąt) zł
roczna składka członkowska za rok 2011, razem 300 (trzysta) zł.∗)
2. Inne zainteresowane osoby – spoza PAF – zakwalifikowane do udziału w Konferencji
(rekomendowane przez Członków PAF oraz Eksperci PZF) uczestniczą na warunkach pełnej
odpłatności w kwocie 350 (trzysta pięćdziesiąt) zł.
3. Kwotę kosztu uczestnictwa określoną wg p-tów 1 lub 2 – wynoszącą: dla Członków i
Kandydatów PAF łącznie - 300,– zł, dla pozostałych Uczestników - 350,– zł, należy wnieść
jednorazowo w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2011 roku, na konto:
Polski Związek Filatelistów – Zarząd Okręgu Bydgoskiego
ul. Jagiellońska 6, 85-950 Bydgoszcz
konto w PKO BP 1.O/Bydgoszcz, nr konta: 74-1020-1462-0000- 7502-0120-1573 ,
z określeniem tytułu wpłaty: „Konferencja PAF”.
4. Nie wniesienie opłat zgodnie z pp. 1. lub 2 oraz 3, uniemożliwia uczestniczenie w
konferencji.
5. Zakłada się przyjazd Uczestników w dniu 27 maja 2011 r. do godziny 1300, a odjazd 29
maja 2011 r. po obradach i obiedzie (po godzinie 1200). Oznacza to że Organizatorzy
Konferencji zapewniają zakwaterowanie w dniach: 27.05 do 29.05.2011 r. oraz wyżywienie
od obiadu w dniu 27.05 do obiadu w dniu 29.05.2011 r. włącznie.
6. Istnieje możliwość przyjazdu z osobami towarzyszącymi na warunkach pełnej odpłatności
za pobyt w wysokości 350 zł od osoby (27-29.05.2011). Z powodu ograniczonej liczby miejsc
w Ośrodku TVP, obowiązuje jednak wcześniejsze uzgodnienie takiej możliwości
przyjazdu z kierownictwem PAF (Jerzy Bartke, Przemysław Drzewiecki). Po uzgodnieniu,
wpłaty należy dokonać na podane w p-cie 3. konto Okręgu Bydgoskiego PZF, w podanym
tamże terminie.
  
Szczegółowy program Konferencji wraz z oficjalnym zaproszeniem zostanie przesłany Zainteresowanym
spełniającym podane powyżej warunki uczestnictwa, do dnia 30 kwietnia 2011 r.
1.

Liczymy na przyjęcie zaproszenia, przyjazd do Ciechocinka i czynny udział w pracach XVIII
Konferencji.
  

Z pozdrowieniami oraz najlepszymi życzeniami u progu Nowego Roku – 2011.
Sekretarz
Polskiej Akademii Filatelistyki
(prof. dr hab. Jerzy Bartke)
Prezes
Polskiej Akademii Filatelistyki



(prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Sztaba)
∗)

znika opłacany dotychczas koszt prenumeraty HBBF w wysokości 20,– zł rocznie
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