II
Warsztaty
Dziedzictwo i historia górnictwa

Ludwikowice Kłodzkie
3–4.10.2020 r.

Stowarzyszenie Naukowo-Edukacyjne
TERRA MINERA
we współpracy z:

jednostkami badawczymi Wyższych Uczelni Wrocławia oraz
Komitetem Historii Nauki i Techniki PAN
ZAPRASZA NA
spotkanie Zacnych Badaczy, Poszukiwaczy, Eksploratorów, Pasjonatów
i Przyjaciół historycznego górnictwa oraz wszelkich jego
materialnych pozostałości i dziedzictwa kulturowego.
W sytuacji wysoce ekstraordynaryjnej – w stanie epidemii, ale mając jednak nadzieję na
lepsze jutro – rozpoczynamy przygotowania do II Warsztatów Dziedzictwo i historia
górnictwa, nawiązujących i kontynuujących ideę złotostockiego spotkania
z roku 2016, choć w nieco odmiennych warunkach organizacyjnych.

MIEJSCE:
warsztaty odbędą się w ośrodku Harenda w Ludwikowicach Kłodzkich.
PLAN:
w ramach Warsztatów odbędą się:
- sesje referatowe (w przypadku dużej liczby Uczestników możliwe będzie też przedstawienie
posterów).
- sesje terenowe,
- wieczorne spotkanie – uroczysta kolacja połączona z dyskusją.

TEMATYKA:
- historia obiektów i obszarów górniczych, archiwalia, historia techniki górniczej;
- prace eksploracyjne i inwentaryzacyjne w rejonach historycznego górnictwa;
- badania środowiskowe i przyrodnicze na terenach pogórniczych, opracowania geodezyjne;
- udostępnianie i zabezpieczanie obiektów pogórniczych, zagadnienia prawne;
- wykorzystanie dawnych obiektów górniczych w edukacji i turystyce, ochrona obiektów
pogórniczych;
- humanistyczne aspekty minionej działalności górniczej;
- najnowsze odkrycia i wyniki badań obiektów podziemnych na Dolnym Śląsku i w Polsce.

MATERIAŁY DRUKOWANE:
do Warsztatów przygotowane będą materiały zawierające streszczenia referatów, zostaną one
wydane jako numer specjalny czasopisma Hereditas Minariorum.
KOSZT UCZESTNICTWA:
szacunkowy koszt udziału w Warsztatach to 400 zł; opłata obejmuje:
- udział w sesjach kameralnych i terenowych,
- wyżywienie,
- materiały konferencyjne;
opłata nie obejmuje kosztów noclegu, jest on możliwy w obiektach ośrodka Harenda:
- dla Uczestników dostępne będą miejsca w Willi Sowina (standard turystyczny),
- inne obiekty ośrodka zapewniają wyższy standard (zob.: http://www.harenda.biz.pl/),
- rezerwacji na hasło „Warsztaty Górnicze” i płatności za noclegi dokonują Uczestnicy we
własnym zakresie (tel. 512 260 460, 74 872 24 12, e-mail recepcja@harenda.biz.pl).
UCZESTNICTWO:
warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest:
1. zgłoszenie do 30.05.2020 r. udziału w warsztatach (nadesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia),
2. dokonanie do 30.06.2020 r. opłaty wpisowej na konto 97 1240 6768 1111 0010 7355 0597.
KONTAKT:
Stowarzyszenie Naukowo-Edukacyjne Terra Minera: terraminera2016@gmail.com
Informacji o konferencji udzielają:
Paweł Zagożdżon
tel.: 667 858 133, terraminera2016@gmail.com
Aneta Marek
tel.: 603 108 658, kornika@wp.pl
Katarzyna Zagożdżon
tel.: 605 782 266, kadoza@gmail.com

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa i publikacji materiałów
konferencyjnych podamy Państwu w drugim zawiadomieniu o Warsztatach,
około 15 maja br.
Z górniczym pozdrowieniem –
Organizatorzy

