
INSTYTUT ZAGOSPODAROWANIA ŚRODOWISKA I POLITYKI PRZESTRZENNEJ

KATEDRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ŚRODOWISKOWEJ

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Uniwersytetu Łódzkiego

serdecznie zapraszają na

XVII ogólnopolską konferencję naukową z cyklu:

PRZESTRZEŃ - SPOŁECZEŃSTWO - GOSPODARKA

22 - 23 kwietnia 2021



Liczymy na Państwa udział!

Zapraszamy Państwa do udziału w XVII edycji ogólnoposkiej konferencji naukowej poświęconej 
problematyce małych miast, której celem jest prezentacja dorobku naukowego, przegląd praktyk 
oraz dyskusja na temat przemian przestrzennych, środowiskowych, gospodarczych, społecznych
i kulturowych zachodzących w małych ośrodkach miejskich. Konferencja stanowi okazję do 
integracji środowiska naukowego (ekomistów, geografów, socjologów, urbanistów, architektów, 
historyków, etnologów oraz dziedzin pokrewnych), przedstawicieli administracji samorządowej 
oraz rządowej, a także wszystkich osób zainteresowanych problematyką małych miast. W tym 
roku konferencja odbędzie się w formule online za pośrednictwem platformy GoogleMeet. 

Ramowy program konferencji

22 kwietnia (czwartek) 23 kwietnia (piątek)

09:00 - 14:00   obrady
14:30 - 15:30   przerwa obiadowa
15:30 - 17:30   obrady

09:00 - 14:00   obrady
14:00 - 15:00   podsumowanie i zamknięcie
                       konferencji 

Tematyka Konferencji

- Koordynacja, partycypacja i współpraca międzypodmiotowa w kształtowaniu lokalnych rynków;
- Międzypodmiotowa współpraca w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych;
- Oddziaływanie funkcji małych miast na obszary wiejskie;
- Potencjalne i rzeczywiste obszary współdziałania małych miast i obszarów wiejskich;
- Przemiany demograficzne i ruchy migracyjne w zasięgu małych miast i obszarów wiejskich;
- Rynki pracy i nieruchomości małych miast i obszarów wiejskich;
- Uwarunkowania międzypodmiotowego procesu współdziałania;
- Współpraca w ramach świadczenia lokalnych usług publicznych;
- Zarządzanie konfliktami na szczeblu lokalnym;
- Znaczenie kooperacji i koopetycji w kształtowaniu procesów rozwoju lokalnego.
 

Przewodniczący Rady Naukowej
prof. dr hab. Krystian Heffner /Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Członkowie Rady Naukowej
prof. dr hab. Jerzy Bański /IGiPZ PAN Warszawa
prof. dr hab. Marek Bryx /Szkoła Główna Handlowa
prof. dr hab. Wioletta Kamińska /Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach
prof. dr hab. Andrzej Klasik /Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Marek Kłodziński /Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
prof. dr hab. Stanisław Korenik /Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Tadeusz Marszał /Uniwersytet Łódzki
dr hab. Robert Szmytkie /Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Małgorzata Twardzik /Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko /Uniwersytet Śląski

Rada Programowa Konferencji



Bardzo prosimy o rozpowszechnianie zaproszenia wśród współpracowników i osób 
zainteresowanych tematyką konferencji oraz oczekiwanie na kolejne komunikaty.

Do zobaczenia/usłyszenia!

Proponujemy zredagowanie publikacji po odbyciu konferencji (wydanie artykułu jest uzależnione 
od pozytywnej oceny redakcji i recenzentów oraz zbieżności z tematyką):

Kontakt
mgr Agnieszka Majorek                                                      agnieszka.majorek@edu.uekat.pl
dr inż. Arkadiusz Halama                                                   arkadiusz.halama@ue.katowice.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, NIP: 634 000 88 25

Warunki uczestnictwa

Konferencja jest nieodpłatna, odbędzie się w formle online za pomocą platformy GoogleMeet (link 
do spotkania otrzymają Państwo po rejestracji). Osoby zainteresowane udziałem w konferencji 
prosimy o wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod linkiem: 

Streszczenie referatu powinno obejmować maksymalnie 1 stronę A4 w formacie MSWord i 
zawierać: tytuł, kluczowe słowa, streszczenie oraz informacje o autorach (imię, nazwisko, 
instytucja, e-mail).

Termin przesyłania zgłoszeń mija 31 marca 2021 r. 

Publikacja

Czasopismo Studia Miejskie                                                    20 pkt.            

tiny.pl/r491p

Rada Programowa Konferencji poinformuje autorów o zaakceptowaniu ich referatów
do dnia 10 kwietnia 2021.


