Bydgoszcz-Poznań, 5.02.2015 r.

Szanowni Uczestnicy Konferencji Naukowej PAF,
W imieniu Prezydium Polskiej Akademii Filatelistyki zapraszamy uprzejmie do aktywnego udziału
w XXII Konferencji Naukowej PAF.
Konferencja odbędzie się w dniach od 22 do 24 maja 2015 r. w Ośrodku TVP „Zacisze”
w Ciechocinku, ul. Wojska Polskiego 10.
21 maja 2015 r., wieczorem (po kolacji), przewiduje się posiedzenie Prezydium PAF.
22 maja o godz. 1300 - obiad, o godz. 1430 – przewiduje się rozpoczęcie Konferencji, a o godz. 1900
plenarne posiedzenie organizacyjne Polskiej Akademii Filatelistyki – z udziałem tylko członków
i kandydatów PAF.
Kolejne sesje będą się odbywać:
23 maja od godziny 9 00 do 1230 (część 2) i od godziny 1400 do 1730 (część 3) oraz
24 maja od godziny 9 00 do 1145 (część 4 i zakończenie konferencji),
według programu szczegółowego, jaki zostanie opracowany po ustaleniu listy referatów i komunikatów.
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.
Motyw przewodni XXII Konferencji PAF:

„Poczty lokalne i miejskie na ziemiach polskich po wybuchu I wojny światowej 1914-1919”

  

Zwracając się niniejszym do Uczestników o zgłaszanie własnych opracowań i ich przedstawienie na XXII
Konferencji, liczymy jednak na preferowanie – zarówno w treści prezentowanych referatów i komunikatów
– tematów w zakresie sformułowanej powyżej problematyki wiodącej.
Referaty Konferencji będą w miarę możliwości publikowane w Biuletynie Historyczno-Badawczym.
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 20 wystąpień) przewiduje się po 20 minut. Warunkiem
koniecznym zakwalifikowania referatu do przedstawienia na Konferencji jest przesłanie wraz ze
zgłoszeniem uczestnictwa do 10 kwietnia 2015 r. około jednostronicowego streszczenia lub przynajmniej
tez zgłaszanego referatu na załączonym formularzu, na adres:
Przemysław Drzewiecki, ul. Opławiec 225, 85-469 Bydgoszcz lub na
e-mail (preferowane) pdrzew@onet.pl
W trybie doraźnym będzie można zaprezentować tylko krótkie (5 min.) komunikaty, zgłoszone już
w trakcie trwania Konferencji. Po komunikatach nie przewiduje się dyskusji.
Informujemy Autorów, że dysponujemy dla celów PAF laptopem wraz z rzutnikiem komputerowym, nie
przewiduje się natomiast rzutnika do folii.
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