Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
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KOMUNIKAT NR 1
Zakład Geografii Rolnictwa i Wsi
Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej

pt. „Wieś i rolnictwo - razem czy osobno?
Nowe funkcje wsi i rolnictwa - zintegrowane planowanie rozwoju”
w dniach 14 - 15 kwietnia 2021 r. w formie zdalnej

PATRONAT HONOROWY
Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
J.M. Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Tomasz Komornicki
Przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Prof. UŁ dr hab. Marcin Wójcik
Przewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich
Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Znak sprawy

CELE I ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI
Procesy urbanizacji, kryzys demograficzny, migracje, zmiany struktur funkcjonalnoprzestrzennych, nierówności rozwoju społeczno-gospodarczego, polityka rozwoju stanowią
wyzwania, przed którymi stoją obszary wiejskie. Tematyka konferencji obejmuje dwie części
problemowe. Pierwsza część dotyczy identyfikacji zmian zachodzących w strukturach
funkcjonalno-przestrzenych obszarów wiejskich oraz relacji między funkcjami rolniczymi
a pozarolniczymi. Istotne znaczenie ma również określenie roli pojawiających się nowych
funkcji, często innowacyjnych i perspektywicznych wywierających wpływ zarówno na dalszy
rozwój wsi, jak i rolnictwa. Druga część konferencji poświęcona jest zintegrowanemu
planowaniu rozwoju obszarów wiejskich w świetle nowej ustawy o polityce rozwoju.
Głównym celem konferencji jest zidentyfikowanie i przedstawienie zmian zachodzących
w poszczególnych funkcjach pełnionych przez wsie i rolnictwo oraz relacji istniejących między
nimi, a także określenia ich miejsca w zintegrowanym planowaniu rozwoju obszarów wiejskich.
Cele szczegółowe obejmują następujące zagadnienia:
- problemy rolnictwa na zintegrowanych obszarach wiejskich,
- przemiany funkcjonalne i nowe trendy rozwojowe na wsi i w rolnictwie,
- wpływ pandemii COVID-19 na zintegrowany rozwój obszarów wiejskich,
- określenie kierunków przemian funkcji rolniczych i pozarolniczych na obszarach wiejskich,
- wpływ zintegrowanego podejścia rozwoju na podniesienie jakości życia mieszkańców wsi,
- identyfikacja szans i wyzwań, przed którymi stoją Wiejskie Obszary Funkcjonalne,
- rola nowych zintegrowanych programów rozwoju gmin miejsko-wiejskich i wiejskich,
- określenie potencjalnych skutków wynikających ze zmian ustawy o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju dla obszarów wiejskich
- obszary strategicznej interwencji w kontekście rozwoju obszarów wiejskich,
Przedmiotem obrad będzie wymiana doświadczeń oraz dyskusja dotycząca problemów
związanych z zintegrowanym rozwojem wsi i rolnictwa, a także ich miejsca w zintegrowanym
planowaniu rozwoju.
Konferencja ta adresowana jest do geografów społeczno-ekonomicznych, ekonomistów,
planistów, osób zajmujących się problematyką zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich.
RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
Dzień 1
14 kwietnia 2021 r. (środa)
9:30 - 10:00

otwarcie konferencji

10:00 - 11:30

sesja plenarna

11:30 - 12:15

dyskusja

12:15 - 12:45

przerwa kawowa

12:45 - 14:45

sesja referatowa

14:45 - 16:00

dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia obrad

Znak sprawy

Dzień 2
15 kwietnia 2021 r. (czwartek)
9:30 - 11:30

sesja referatowa

11:30 - 12:15

dyskusja

12:15 - 12:45

przerwa kawowa

12:45 - 14:45

sesja referatowa

14:45 - 16:30

dyskusja i zakończenie konferencji
UDZIAŁ I OPŁATA KONFERENCYJNA

Udział w konferencji jest otwarty i bezpłatny

KOMITET ORGANIZACYJNY
prof. UAM dr hab. Anna Kołodziejczak - przewodnicząca
dr hab. Ewa Kacprzak
dr hab. Barbara Maćkiewicz
prof. UAM dr inż. Sylwia Staszewska
dr Urszula Kaczmarek
dr inż. Magdalena Szczepańska
dr inż. Bartosz Wojtyra
mgr inż. Krystian Koliński - sekretarz
dr Rober Hoffmann - sekretarz
KOMITET NAUKOWY
prof. dr hab. Wioletta Kamińska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
prof. dr hab. Krystian Heffner, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Roman Rudnicki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
prof. UAM dr hab. Anna Kołodziejczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. IRWiR PAN dr hab. Monika Stanny, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
prof. UWr dr hab. Robert Szmytkie, Uniwersytet Wrocławski
prof. UŁ dr hab. Marcin Wójcik, Uniwersytet Łódzki
dr Konrad Czapiewski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
ZGŁOSZENIA
Termin zgłoszenia uczestnictwa wraz z tytułem i streszczeniem referatu upływa 7 marca 2021 r.
Komitet naukowy i organizacyjny konferencji zastrzega sobie prawo wyborów referatów w
przypadku dużej liczby zgłoszeń.
Formularz rejestracyjny w formie elektronicznej znajduje się pod linkiem:
https://cutt.ly/rejestracja-wies-i-rolnictwo
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TERMIN NADSYŁANIA ARTYKUŁÓW DO PUBLIKACJI
Prosimy o przesyłanie artykułów do publikacji do 31 maja 2021 r.
Nadesłane prace będą publikowane w monografii Studia KPZK PAN oraz w czasopiśmie.
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna (20 pkt. wg wykazu czasopism naukowych MNiSW, które jest indeksowane w INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL, CEEO,; ERIH Plus,
Google Scholar oraz WorldCat.
Zasady publikacji znajdują się na stronach: KPZK PAN https://cutt.ly/HhGo1O5
oraz Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna https://cutt.ly/JhGpumm
Więcej informacji o konferencji na stronie: https://wgseigp.amu.edu.pl/konferencja-wies-irolnictwo

KONTAKT

DANE KONTAKTOWE

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań
Tel. (48 61) 829 61 14
prof. UAM dr hab. Anna Kołodziejczak: e-mail: konfwgseigp@amu.edu.pl
Sekretarz Konferencji:
mgr inż. Krystian Koliński: e-mai: konfwgseigp@amu.edu.pl
tel. 61 8296163
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