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Cel i zakres tematyczny Seminarium 

 

Głównym celem Seminarium jest identyfikacja nowych zjawisk i procesów 

zachodzących na obszarach wiejskich w kontekście dokonujących się na ich 

terenie zmian ludnościowych, społecznych, przestrzennych, gospodarczych 

i funkcjonalnych, a także określenie nowych wyzwań dla dalszego rozwoju 

obszarów wiejskich. 

Zmieniające się warunki społeczno-gospodarcze w ostatnich latach spowo-

dowały znaczące przeobrażenia na obszarach wiejskich w Polsce i w całej 

Europie Środkowo-Wschodniej. Przyczyniło się to do przejścia od tradycyjnej 

wsi rolniczej do obszarów wiejskich podlegających różnorodnym uwarunko-

waniom, często o charakterze lokalnym. Współczesna wieś może nie tylko 

przybierać zróżnicowane formy, ale jest też miejscem zamieszkania różnych 

grup społeczności. W kształtowaniu współczesnego oblicza wsi szczególną 

rolę odgrywają nowe zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze, dotykające 

nie tylko strefy podmiejskie, rozwijające się intensywnie pod wpływem po-

bliskich miast, ale również w coraz większym stopniu pojawiające się na ob-

szarach peryferyjnych. Zmieniło się też postrzeganie obszarów wiejskich i ich 

potencjału, jako miejsca zamieszkania czy prowadzenia działalności gospo-

darczej. Zmienia się także oblicze samego rolnictwa, jednak możliwości roz-

wojowych współczesnej wsi można upatrywać przede wszystkim w zwięk-

szonej aktywności gospodarczej w sferze pozarolniczej. W tym kontekście 

słuszne wydaje się pytanie o współczesne wyzwania i przyszłe kierunki roz-

woju obszarów wiejskich. 

W założeniu organizatorów Seminarium powinno stanowić forum wymiany 

poglądów i doświadczeń różnych środowisk naukowych, których zaintereso-

wania badawcze koncentrują się na problematyce obszarów wiejskich. 

Szczegółowa problematyka Seminarium obejmuje  

następujące zagadnienia: 

 

 współczesne zmiany ludnościowe i nowe zjawiska demograficzne na ob-

szarach wiejskich; 

 zmiany społeczno-kulturowe na obszarach wiejskich; nowe społeczno-

ści w przestrzeni wiejskiej; społeczność wiejska czy społeczności wiej-

skie; konflikty w przestrzeni wiejskiej; 

 kapitał ludzki i aktywność społeczna na obszarach wiejskich; rozwój in-

frastruktury społecznej na wsi; rola lokalnych liderów i organizacji spo-

łecznych w rozwoju wsi; 

 zmiany osadniczo-krajobrazowe na obszarach wiejskich; procesy subur-

banizacji; budownictwo mieszkaniowe na wsi; nowe osadnictwo a prze-

miany krajobrazowe na obszarach wiejskich; 

 przemiany społeczne i nowe trendy w rolnictwie; nowe formy działalno-

ści i rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich; przemiany funk-

cjonalne w przestrzeni wiejskiej; 

 współczesne wyzwania i kierunki rozwoju obszarów wiejskich; progno-

zowanie rozwoju obszarów wiejskich. 

 



Ramowy program Seminarium 

 

Dzień I – 6 czerwca 2019 r. (czwartek) 

 Sesja plenarna: Nowe społeczności – nowe przestrzenie – nowe wyzwania w rozwoju 

obszarów wiejskich – zagadnienia teoretyczne 

 Sesja problemowa I: Zmiany ludnościowe i nowe zjawiska demograficzne na obszarach 

wiejskich 

 Sesja problemowa II: Zmiany społeczno-kulturowe na obszarach wiejskich 

 Sesja problemowa III: Kapitał ludzki i aktywność społeczna na obszarach wiejskich 

 Sesja problemowa IV: Zmiany osadniczo-krajobrazowe na obszarach wiejskich 

 Sesja problemowa V: Przemiany funkcjonalne na obszarach wiejskich i nowe trendy w 

rolnictwie 

 Sesja problemowa VI: Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju obszarów wiejskich 

 Sesja posterowa: Nowe zjawiska i procesy przestrzenne, funkcjonalne i społeczne w 

przeobrażaniu obszarów wiejskich 

 

Dzień II – 7 czerwca 2019 r. (piątek) 

 Sesja terenowa: Przejawy i formy odradzania się wsi na terenie Ziemi Kłodzkiej 
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Dane kontaktowe 

 

Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej 

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego 

Uniwersytet Wrocławski 

Plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 

e-mail: sgw2019@uwr.edu.pl 

mailto:sgw2019@uwr.edu.pl


Czas i miejsce Seminarium 

 

XXXV Seminarium Geografii Wsi odbędzie się w dniach 6–7 czerwca 2019 r. 

w Starej Morawie na terenie Ziemi Kłodzkiej w województwie dolnośląskim.  

Obrady odbywać się będą w Hotelu Morawa, Stara Morawa 11a, 57-550 

Stronie Śląskie (www.hotelmorawa.pl).  

Drugiego dnia planowana jest sesja terenowa po Ziemi Kłodzkiej.  

Dojazd na Seminarium we własnym zakresie. W razie potrzeby organizatorzy 

oferują pomoc w dojeździe do Hotelu Morawa ze stacji PKP Kłodzko Główne 

(szczegóły w formularzu zgłoszeniowym). 

 

Opłata za uczestnictwo w Seminarium 

 

Opcja I: 

650 zł (600 zł dla członków PTG) – uczestnictwo z wystąpieniem.  

Opłata obejmuje: publikację artykułu po uzyskaniu pozytywnych recenzji, materiały 

konferencyjne, obiad w I i II dniu Seminarium, bankiet (grill) oraz udział w sesji tere-

nowej. Opłata nie obejmuje kosztów noclegu. 

Opcja II: 

350 zł (300 zł dla członków PTG) – uczestnictwo bez wystąpienia.  

Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, obiad w I i II dniu Seminarium, bankiet 

(grill) oraz udział w sesji terenowej. Opłata nie obejmuje kosztów noclegu. 

Wpłat należy dokonać do dnia 15 kwietnia 2019 r. na konto:  

Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 

Konto BZWBK SA IV O/Wrocław: 84 1090 2503 0000 0001 1407 8692 

Z dopiskiem: 7003/2013/19 + imię i nazwisko 

Termin nadsyłania zgłoszeń 

 

Termin zgłoszenia uczestnictwa wraz z tytułem wystąpienia i streszczeniem 

upływa 15 marca 2019 r. 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w formie elektronicznej pod linkiem: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-

b5xKxM7MkS19B9awieNDD8INGQk3AhOkO4qLn5SY-

JUQ1NFSE82MjMwNURTQlpGQTJBVVcwS1hRTy4u  

Przy dokonywaniu zgłoszenia koniecznie należy wskazać chęć udziału w sesji 

terenowej. 

Komitet naukowy i organizacyjny Seminarium zastrzega sobie prawo zmiany 

formy wystąpienia z referatu na poster w przypadku dużej liczby zgłoszeń. 

 

Termin nadsyłania artykułów do publikacji 

 

Prosimy o nadsyłanie artykułów do publikacji do dnia 31 lipca 2019 r. 

Nadesłane prace planuje się skierować do publikacji w następujących wydaw-

nictwach: 

 Studia Obszarów Wiejskich (www.igipz.pan.pl/studia-obszarow-wiejskich-spis.html) 

 Geographia Polonica (www.geographiapolonica.pl) 

 Quaestiones Geographicae (www.qg.home.amu.edu.pl) 

 

Warunkiem zakwalifikowania artykułu do publikacji jest zbieżność artykułu  

z tematyką konferencji i otrzymanie pozytywnych recenzji. Zasady publikacji, 

wymogi redakcyjne oraz pozostałe informacje dla autorów są dostępne na 

stronach internetowych poszczególnych czasopism. 

 

Więcej informacji o Seminarium na: www.zgse.geogr.uni.wroc.pl/sgw2019  

http://www.hotelmorawa.pl/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-b5xKxM7MkS19B9awieNDD8INGQk3AhOkO4qLn5SY-JUQ1NFSE82MjMwNURTQlpGQTJBVVcwS1hRTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-b5xKxM7MkS19B9awieNDD8INGQk3AhOkO4qLn5SY-JUQ1NFSE82MjMwNURTQlpGQTJBVVcwS1hRTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-b5xKxM7MkS19B9awieNDD8INGQk3AhOkO4qLn5SY-JUQ1NFSE82MjMwNURTQlpGQTJBVVcwS1hRTy4u
http://www.igipz.pan.pl/studia-obszarow-wiejskich-spis.html
http://www.geographiapolonica.pl/
http://www.qg.home.amu.edu.pl/
http://www.zgse.geogr.uni.wroc.pl/sgw2019

