
FORUM NAUKOWE KONFERENCJI 

dr hab. Małgorzata Czornik (UE Katowice) 

dr hab. Paweł Churski, prof. UAM 

dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW 

dr hab. Krzysztof Gwosdz (UJ) 

prof. Gabol Lux, Hungarian Academy of Sciences Centre for Regional Studies 

dr hab. Beata Namyślak (UW) 

dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ 

dr hab. Michał Stangel, prof. PŚ 

doc. dr Jan Suchaček, prof. VSB TU Ostrava 

prof. Reudiger Wink, HTWK Leipzig 

dr hab. Alicja Zakrzewska-Półtorak, prof. UE 

dr hab. Adam Drobniak, prof. UE 

KOORDYNATORZY FORUM NAUKOWEGO 

Adam Drobniak (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Badań 

Strategicznych i Regionalnych) 

Mateusz Skowroński (Miasto Katowice, Wydział Obsługi Inwestorów) 

Katarzyna Staś (Miasto Katowice, Wydział Rozwoju Miasta) 

SEKRETARIAT KONFERENCJI 

mgr Agnieszka Jania (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Badań 

Strategicznych i Regionalnych) – zgłoszenia uczestnictwa i sprawy merytoryczne 

e-mail: a_jania@wp.pl 

mgr Klaudia Plac (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Badań 

Strategicznych i Regionalnych) – zgłoszenia uczestnictwa i sprawy merytoryczne 

e-mail: klaudiaplac@gmail.com 

tel. 32 25 77 413 (Sekretariat Katedry) 

mgr Aleksandra Ścibich (Miasto Katowice, Wydział Obsługi Inwestorów) – sprawy 

organizacyjne  

e-mail: Aleksandra.Scibich@katowice.eu 

tel.: 32 2593826 

 

 

 

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  

Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych 

 

Miasto Katowice  

Wydział Obsługi Inwestorów 

 

pod patronatem 

 

Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju  

Polskiej Akademii Nauk 

 

Regional Studies Association 

 

oraz 

 

Prezydenta Miasta Katowice 

dr. Marcina Krupy 
 

organizują konferencję naukową z cyklu  

Local and Regional MeetUp KATO 2017 

pt.: 

 

NOWE SEKTORY GOSPODARKI W ROZWOJU MIASTA 

REZYLIENCJA I HYBRYDYZACJA  

 

 

Katowice, 4 września 2017 r. 

                                                          

mailto:a_jania@wp.pl
mailto:Aleksandra.Scibich@katowice.eu


WPROWADZENIE DO TEMATYKI KONFERENCJI: 

Osiągnięcie dynamicznego wzrostu gospodarczego determinowane jest szybkością 
tworzenia nowych lub ponowną integracją istniejących łańcuchów produkcji  
w wymiarze globalnym. Sprawność tego procesu zależy od zdolność do: łączenia 
istniejących działalności z nowymi technologiami, rozwijania nowych elementów 
łańcuchów wartości, poszukiwania miejsc zapewniających wysoką wartość dodaną, 
dostosowania produktów do obecnych trendów rynkowych oraz zmian społecznych, 
zdobywania nowych rynków zbytu.  

Integracja łańcuchów wartości, ze względu na odmienne rodzaje i użyteczność 
korzyści lokalizacyjnych, prowadzi do niezrównoważonej dynamiki wzrostu. Dla miast  
i regionów oznacza to równoległe występowanie etapów wzrostu i regresu skutkujące 
wielorakimi trajektoriami zmian. 

Budowanie w takich warunkach zdolności do rezyliencji społeczności lokalnej, 
przedsiębiorstw, terytoriów to dążenie do uzyskania różnorodności funkcjonalnej, 
tworzenia rozwiązań wykazujących się modyfikowalnością, elastycznością w relacji do 
zmieniających się potrzeb. Pojawiający się w konsekwencji wzrost gęstości funkcji 
można prawdopodobnie przyrównać do hybrydowych, czy też patchwork’owych 
przemian dokonujących się w przestrzeni. Hybrydyzacja to wyjście poza stereotyp, 
czasami prowadzące do rozwiązań przełomowych. To proces wielowymiarowy 
rozwijający się w licznych rzeczywistościach, będący alternatywą dla paradygmatu 
rozwoju spolaryzowanego, ale także dla rozwoju homogenicznego, czy też 
zrównoważonego. To „trzecia przestrzeń”, w której spotykają się elementy różnych 
systemów i podlegają wzajemnym przekształceniom. 

CELE I WĄTKI TEMATYCZNE KONFERENCJI: 

Głównym zamierzeniem konferencji jest poszukiwanie odpowiedzi na dwa pytania:  

o na czym polega hybrydyzacja rozwoju miast jako efekt budowania zdolności 
adaptacyjnych na rzecz wzmacniania rezyliencji firm i społeczności lokalnej? 

o czy i w jakim stopniu hybrydyzacja rozwoju oznacza przypadkowość procesów 
społeczno-gospodarczych, czy też można ją uznać za nowy wzorzec rozwoju? 

Organizatorzy konferencji oczekują wystąpień naukowców i praktyków podejmujących 
następujące wątkach tematyczne: 

o Lokalne firmy w globalnych łańcuchach wartości - budowanie zdolności 
adaptacyjnych przez wykorzystywanie odmiennych własności zasobów, 
generowanie wartości dodanej przez połączenia branż i technologii, rozwój 
nowych produktów i rynków jako wynik dzielenia się wiedzą, odmiennymi 
kompetencjami i doświadczeniami; 

o Globalne firmy w lokalnym ekosystemie biznesu – poszukiwanie zasobów  
i kompetencji na rzecz maksymalizacji korzyści lokalizacji, upowszechnianie 
międzynarodowych standardów na rzecz integracji lokalnego środowiska biznesu; 

o Lokalna społeczność w dobie cyfryzacji i globalizacji – mozaika postaw  
i zachowań społecznych, wymiana intelektualna w kontekście inkorporacji 
elementów różnych kultur, różnorodność stylów życia („premium”, grupy 
„wykluczonych”), ruchy miejskie i partycypacja w rozwoju; 

o Miasta w globalnych łańcuchach wartości – budowanie zdolności wielorakiej 
funkcjonalnej aktywności, hybrydyzacja rozwoju w wymiarze branżowym, 
społecznym i przestrzennym - „kolaż” funkcji i odmiennych etapów ich rozwoju. 

AGENDA 

9:30-10:30 Rejestracja  

10:30-10:45 Powitanie uczestników  

10:45-12:00 Sesja I. Adaptacja biznesu w globalnych łańcuchach wartości 

12:00-12:30 Przerwa kawowa 

12:30-13:45 Sesja II. Lokalna społeczność - mozaika postaw i zachowań 
społecznych wobec wyzwań globalizacji i cyfryzacji 

13:45-14-15 Przerwa kawowa 

14:15-15:30 Sesja III. Miasta i regiony – hybrydyzacja branżowa, społeczna  
i przestrzenna 

15:30-15:45 Podsumowanie 

15:45  Lunch 

MIEJSCE  

Willa Goldsteinów, pl. Wolności 12a Katowice 

PUBLIKACJA  

Organizatorzy przewidują możliwość publikacj: w ramach: Studiów Ekonomicznych 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (lista B) i monografii pokonferencyjnej. 
Warunkiem wydruku nadesłanych artykułów jest ich akceptacja przez Forum 
Naukowe Konferencji (pod względem zgodności merytorycznej z tematyką 
konferencji) oraz uzyskanie pozytywnych recenzji w procesie wydawniczym. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Opłata za uczestnictwo – 200 zł - pokrywa koszty materiałów konferencyjnych  
i organizacji wydarzenia. Kwotę należy przekazać na konto Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, Bank Śląski S.A. o/Katowice, nr rachunku: 65 1050 
1214 1000 0007 0000 7974 z dopiskiem „miasto – nowe sektory”. Ze względów 
technicznych liczba miejsc ograniczona. 

TERMINY 

31 lipca 2017 r.  nadesłanie kart zgłoszeń z abstraktem referatu 

15 sierpnia 2017 r. uregulowanie opłaty za uczestnictwo 

15 sierpnia 2017 r. nadesłanie ostatecznej wersji artykułu 

4 WRZEŚNIA 2017 R. TERMIN KONFERENCJI 


