
   

 
 

Lietuvos geograf ų draugijos įkūrimo 80 met ų jubiliejui pamin ėti 
2014 m. rugs ėjo 26-27 d. 

kvie čiame visus geografus ir geografija besidomin čius į 
 

III LIETUVOS GEOGRAFŲ KONGRESĄ, 
kurio metu vyks 

tarptautinė mokslinė konferencija 
“Visuomen ės išš ūkiai geografijos mokslui Baltijos j ūros regione” 

 
Tai tarptautinis renginys, skirtas svarbiausioms Lietuvos ir Baltijos šalių geografinio pažinimo raidos 
tendencijoms pristatyti.  
 
Pirmąją renginio dieną vyks III Lietuvos geografų kongreso plenariniai posėdžiai, kuriuose kviestiniai 
pranešėjai aptars geografijos mokslo būklę Lietuvoje ir kitose Baltijos jūros regiono šalyse. Plenarinių 
pranešimų tema parengti moksliniai straipsniai bus spausdinami specialiame IGU regioniniam 
kongresui Krokuvoje skirtame „Geografijos metraščio“ numeryje anglų kalba. 
  
Antrą dieną vyksiančioje tarptautinėje konferencijoje “Visuomenės iššūkiai geografijos mokslui Baltijos 
jūros regione” kviečiame dalyvauti visus Baltijos jūros regiono geografines problemas tiriančius 
mokslininkus. Pranešimų pagrindu parengti moksliniai straipsniai bus publikuojami recenzuojamame 
moksliniame žurnale „Geografijos metraštis“. 
Specialios konferencijos sesijos bus organizuojamos prof. A. Basalyko 90-sioms ir prof. Č. 
Kudabos 80-ioms gimimo metin ėms  paminėti. 
 
Numatoma kongreso vieta Vilniuje, LMA didžiojoje salėje. 
Kongresas vyks lietuvių ir anglų kalbomis. 
 
Dalyvavimas kongrese nemokamas, tačiau rengėjai neįsipareigoja padengti su kelione į konferenciją, 
apgyvendinimu, maitinimu ir socialiniais renginiais jos metu susijusių išlaidų. 
 
Svarbios datos: 
• Konferencijos dalyvio anketą su pranešimo anotacija prašome siųsti iki 2014 m. kovo 10 d.   
• Plenarinio pranešimo tema parengtą mokslinį straipsnį anglų kalba prašome siųsti iki 2014 m. 

balandžio 1 d. 
• Detali kongreso programa bus paskelbta 2014 m. birželio m ėn. 
• Konferencijos pranešimų pagrindu parengtus mokslinius straipsnius prašome siųsti iki 2014 m. 

spalio 15 d.  
 
Anketas siųsti ir visais organizaciniais klausimais rašyti  kongresas@lgd.lt 
Straipsnius siųsti ir visais su straipsnių publikavimu susijusiais klausimais kreiptis  metrastis@lgd.lt 
Straipsniai rengiami pagal „Geografijos metraščio“ reikalavimus, žr. http://www.lgd.lt/geografijos-
metrastis  

  



 
 

  
 

III LIETUVOS GEOGRAFŲ KONGRESAS  
Vilnius, 2014 m. rugsėjo 26-27 d. 

 
 
DALYVIO ANKETA 
 

Vardas  

Pavardė   

Pedagoginis mokslo vardas ir 
mokslo laipsnis 

 

Institucija   

Statusas (studentas, dėstytojas, 
mokslo darbuotojas ir pan.) 

 

Adresas  

Telefonas  

El. paštas  

Jei numatote skaityti pranešimą:   

pranešimo tema  

pranešimo anotacija   

 


