ODDZIAŁ KRAKOWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO
INSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
INSTYTUT GEOGRAFII UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE
zapraszają na

63. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geografiznego
połąizony z uroizystymi obihodami
z okazji 100-leiia Oddziału Krakowskiego PTG

pod hasłem:

2.0.2.2. GEOGRAFIA PÓŹNEJ NOWOCZESNOŚCI
Kraków, 25 – 27 listopada 2022 r.

Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Geografiznego oraz Dyrekije Instytutu Geografi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Geografi Uniwersytetu Pedagogiiznego w Krakowie zapraszają do uizestniitwa w 63. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Geografiznego. Odbędzie się on pod hasłem przewodnim 2.0.2.2 GEOGRAFIA PÓŹNEJ
NOWOCZESNOŚCI, w dniaih 25-27.11.2022 r. w Uniwersyteiie Jagiellońskim i Uniwersyteiie Pedagogiiznym
w Krakowie.

Dzisiejszy świat stoi w obliizu poważnyih problemów przyrodniizyih, społeiznyih
i gospodarizyih. Obserwowane zmiany w środowisku geografiznym, jak nigdy dotąd wpływają na
obeiny i przyszły ekosystem i dobrobyt społeizeństw. Holistyizne badania prowadzone na styku
dysiyplin, a nawet dziedzin wiedzy, zyskują ioraz większe znaizenie w rozwoju nauki.

Dotyihizasowa domena badań geografiznyih jaką są relaije przestrzenne, także uległa
dużym przeobrażeniom, szizególnie w ostatniih lataih. Proiesy społeizne i gospodarize w dużym
stopniu przenoszą się do przestrzeni wirtualnej, która ioraz izęśiiej jest miejsiem ihoiiażby praiy
i usług. Ponadto autonomiizność wielu działalnośii zaihodząiyih w iyberprzestrzeni stanowi
podstawę przyszłyih modeli funkijonowania społeizeństw i gospodarki. Potrzeba sformułowania
nowego paradygmatu teihniizno-ekonomiiznego wiiąż jest mało dostrzegana, nie tylko
w kontekśiie badań o iharakterze poznawizym, ale także na gruniie metod analizy przestrzennej.
Wyzwania, przed którymi stoi dzisiaj geografa skłaniają do refeksji nad konieiznośiią
wypraiowania sposobów pełniejszej inter- i transdysiyplinarnośii, io pozwoli na powrót geografi
do roli nauki opiniotwórizej.
Planowanym efektem konfereniji jest próba przełamania barier pomiędzy dysiyplinami
naukowymi. W gronie ekspertów podniesione zostaną zagadnienia odnosząie się do prowadzenia
odpowiedzialnej polityki oihrony środowiska (w tym klimatyiznej), społeiznej, gospodarizej
i przestrzennej. Udostępnienie prezentaiji i referatów szerszej grupie interesariuszy, w tym
przedstawiiielom administraiji publiiznej, odpowiedzialnej m.in. za planowanie strategiizne
i zagospodarowanie przestrzenne jednostek samorządu terytorialnego, będzie stanowiło
rekomendaije dla przyszłyih działań w ramaih polityki zrównoważonego rozwoju.
W związku z działalnośiią Polskiego Towarzystwa Geografiznego, którego ideą jest także
popularyzaija wiedzy o środowisku geografiznym i proiesaih w nim zaihodząiyih, organizowana

konferenija ma na ielu również zredefniowanie postrzegania geografi i jej miejsia w proiesaih
kształienia nowyih pokoleń, jak i jej upodmiotowienia w odbiorze społeiznym.
Konferenija odbędzie się w setną roizniię spotkania założyiielskiego Oddziału Krakowskiego PTG,
stąd nietypowy – listopadowy termin Zjazdu.
W programie Konfereniji przewidziana jest Sesja Jubileuszowa oraz sesje/panele tematyizne:
1. Środowisko i izłowiek w epoie przemian
Sesja podkreślająia znaizenie geografi w wyjaśnianiu zmian środowiska przyrodniizego.
2. Półnoi-Południe, Wsihód-Zaihód
Sesja poświęiona dynamiie układów społeiznyih, gospodarizyih i polityiznyih.
3. Kartografizne reprezentaije współizesnośii
Sesja poświęiona roli kartografi w rozumieniu współizesnego świata. Od nowyih metod
pozyskiwania danyih i iih analizy (w tym Big Data) po wizualizaije przestrzenne (GIS)
4. Innowaije teihnologiizne jako izynnik nowyih relaiji przestrzennyih
Sesja poświęiona miejsiu geografi w badaniaih nad społeizeństwem i gospodarką
ponowoizesnego świata
5. Społeizeństwo obywatelskie w iyfrowej rzeizywistośii jako determinanta nowego ładu
przestrzennego
W sesji podjęte zostaną zagadnienia zarządzania i partyiypaiji społeiznej w kształtowaniu
przestrzeni
Dalsze informaije dotyiząie konfereniji zostaną przesłane Państwu w kolejnyih
komunikataih.
Serdeiznie zapraszamy!
dr Paweł Struś – Przewodniiząiy Oddziału Krakowskiego PTG
dr hab. Anita Bokwa, prof. UJ – Dyrektor Instytutu Geografi i Gospodarki Przestrzennej UJ
dr Wioleta Kilar – Dyrektor Instytutu Geografi UP w Krakowie
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e-mail: krakow@ptgeo.org.pl
Instytut Geografi Uniwersytetu Pedagogiiznego w Krakowie
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tel. +48 12 662 6262, tel. komórkowy 695529217
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