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CELE KONFERENCJI 

Od blisko 30 lat polskie wsie doświadczają przemian spowodowanych różnymi czynnikami o charak-
terze zarówno wewnętrznym (transformacja społeczno-ekonomiczna), jak i zewnętrznym (unionizacja 
i globalizacja). Wśród wielu płaszczyzn tych przemian najszybciej zachodzą przekształcenia funkcjo-
nalne. Odnoszą się one przede wszystkim do zmian w działalności ekonomicznej i społecznej, czyli de 
facto podstaw utrzymania ludności wiejskiej oraz zaspokajania różnego rodzaju jej potrzeb. Przemiany 
funkcji wsi, ekonomiczne i społeczne, wpływają na zmiany rozpatrywane w dłuższej perspektywie cza-
sowej, tj. głównie przekształcenia krajobrazu kulturowego czy przemiany kulturowe w ogóle, co  
w ostatnich latach związane jest m.in. ze spadkiem znaczenia rolnictwa i rozwojem działalności poza-
rolniczych – zarówno produkcyjnych jak i nieprodukcyjnych. 
Teoria i metodologia przemian funkcjonalnych charakteryzuje się długą tradycją rozwoju w geografii 
społeczno-ekonomicznej oraz w bliskich tej dyscyplinie naukach społecznych. Identyfikacja przemian 
funkcji osiedli opiera się przede wszystkim na analizie przekształceń w strukturze zatrudnienia, użyt-
kowania ziemi oraz instytucjonalnej na różnych poziomach organizacji systemów, tj. krajowych, regio-
nalnych i lokalnych układów osadniczych. Istotne znaczenie dla identyfikacji struktur i procesów funk-
cjonalnych ma skala lokalna, zwłaszcza wewnątrz wsi, która pozwala uchwycić różne zjawiska niemoż-
liwe do rozpoznania i wyjaśnienia w oparciu o bazy danych statystycznych. Natomiast z powodzeniem 
zjawiska te można odkryć dzięki obserwacji i inwentaryzacji terenowej czy bezpośrednim badaniom 
społeczności oraz instytucji lokalnych. 
Pragniemy zatem, aby problematyka seminarium koncentrowała się na przypadkach, które opiszą 
pewne prawidłowości w rozwoju nowych funkcji wsi lub ich nowy wymiar/etap zmian. Istotne w na-
szym przekonaniu będą także takie aspekty, które stanowią innowacje w działaniach społecznych  
i ekonomicznych. Uwagę chcemy skierować również na wpływ przemian funkcjonalnych na powstanie 
nowych form w krajobrazie wiejskim. 
Poszukiwanie i opis nowych funkcji wsi może zatem dotyczyć szerokiego zestawu aspektów społecz-
nych oraz gospodarczych życia mieszkańców wsi: od działalności tradycyjnych, tj. rolnictwa, leśnictwa 
i innych funkcji pierwotnych, przez nabierające coraz większego znaczenia funkcje zewnętrzne (np. 
turystyczno-rekreacyjne, kulturalne), po różne formy wykorzystania przestrzeni wiejskiej w celach 
konsumpcji zasobów przyrodniczych (np. energetyka oparta na źródłach odnawialnych) i społecznych 
(np. nowe formy zamieszkiwania, zrzeszania się i życia wiejskiego). Potencjał prezentacji nowych funk-
cji wsi jest więc olbrzymi, a poznanie nieodkrytych jak dotąd szerzej dla środowiska naukowego do-
świadczeń badawczych powinien zainteresować przedstawicieli różnych dyscyplin bliskich geografii – 
socjologów, ekonomistów, antropologów kultury, planistów, architektów, i innych. 

SZCZEGÓŁOWA PROBLEMATYKA SEMINARIUM OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA: 

- współczesny potencjał funkcjonalny wsi w kształtowaniu struktur społeczno-gospodarczych; 

- identyfikacja nowych funkcji wsi; 

- innowacje w rozwoju wsi; 

- nowe formy wykorzystania przestrzeni wiejskiej w aspekcie zasobów przyrodniczych oraz  

   społecznych; 

- przemiany funkcjonalne na obszarach wiejskich – rozwój funkcji zewnętrznych; 

- relacje pomiędzy „nowymi” i „starymi” przestrzeniami w strukturze wsi; 

- wpływ innowacyjności na przemiany krajobrazu wiejskiego. 



RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 

Dzień pierwszy (czwartek) 7.06.2018 r. 

Sesja plenarna. 

Sesje problemowe 

Dzień drugi (piątek) 8.06.2018 r. 

Sesja terenowa. Przykłady nowych funkcji wsi – powiat słupski. 

 

KOMITET NAUKOW

prof. dr hab. Jerzy Bański  

prof. dr hab. Eugeniusz Rydz 

prof. dr hab. Jan Falkowski 

prof. dr hab. Bronisław Górz 

prof. dr hab. Krystian Heffner 

prof. dr hab. Michał Jasiulewicz 

 

prof. UWr, dr hab. Władysław Hasiński  

prof. UMK, dr hab. Roman Rudnicki 

prof. nadzw. UŁ, dr hab. Marcin Wójcik 

prof. UAM, dr hab. Anna Kołodziejczak 

prof. UJK, dr hab. Wioletta Kamińska  

prof. AP, dr hab. Iwona Jażewicz 

KOMITET ORGANIZACYJNY 

dr Gabriela Czapiewska – przewodnicząca 

dr Aneta Marek 

dr Mariusz Miedziński 

dr Krzysztof Parzych 

dr Aleksandra Zienkiewicz – sekretarz 

 

CZAS I MIEJSCE KONFERENCJI 

XXXIV Seminarium odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2018 r. w Ustce i powiecie słupskim. Obrady 
odbywać się będą w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „Posejdon” w Ustce przy ul. Rybackiej 
10. 

 

OPŁATA KONFERENCYJNA 

Opcja I.  
Uczestnictwo z referatem zgłoszonym do publikacji: 600 zł (550 zł dla członków Polskiego 
Towarzystwa Geograficznego). Opłata obejmuje: publikację artykułu, materiały konferencyjne, uro-
czystą kolację oraz sesję terenową. 
 
Opcja II.  
Uczestnictwo bez publikacji: 350 zł (300 zł dla członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego). 
Opłata obejmuje: udział w sesji referatowej, uroczystą kolację oraz sesję terenową. 
Wpłat należy dokonywać do dnia 28.02.2018 na konto: 
 
 



Akademia Pomorska w Słupsku 
ul. Arciszewskiego 22A, 76-200 Słupsk 
NIP: 839 10 28 460 
Nr rachunku:  
02 1240 3770 1111 0000 4068 0617   subkonto:    249-516 
 
W tytule wpłaty prosimy o podanie w następującej kolejności: 
- nr rachunku i subkonta konferencji 
- imię i nazwisko uczestnika 
- nazwa Instytucji dokonującej wpłaty 
- nazwa konferencji 

 

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ I ARTYKUŁÓW 

Zgłoszenia według załączonego formularza prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: 
aleksandra.zienkiewicz@apsl.edu.pl lub w wersji papierowej na adres: Instytut Geografii i Studiów 
Regionalnych, ul. Partyzantów 27, 76-200 Słupsk. 

 

Termin zgłoszenia uczestnictwa wraz z tytułem referatu: 

do dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

Przy dokonywaniu zgłoszenia koniecznie należy wskazać chęć udziału w sesji terenowej.  

Osoby zgłaszające referat proszone są o wskazanie tytułu i streszczenia zarysu problematyki porusza-
nej w artykule (maksymalnie 1 strona A4). 

 

TERMIN NADSYŁANIA ARTYKUŁÓW DO PUBLIKACJI: 

Prosimy o nadsyłanie artykułów do publikacji do dnia 25 maja 2018 r. 

 

Nadesłane prace planuje się skierować do publikacji w następujących wydawnictwach: 

1. Studia Obszarów Wiejskich 

2. Słupskie Prace Geograficzne 

 

Warunkiem zakwalifikowania artykułu do publikacji jest zbieżność artykułu z tematyką konferencji 
oraz otrzymanie pozytywnych recenzji. Zasady publikacji, wymogi redakcyjne oraz pozostałe informa-
cje dla autorów zostaną przesłane wraz z kolejnym komunikatem. 

 

Bardziej szczegółowe informacje zostaną przesłane wraz z drugim komunikatem. 
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