
II KONFERENCJA NAUKOWA 

TERAŹNIEJSZOŚĆ A WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI  

GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki  Przestrzennej  Uniwersytetu  im. 

Adama  Mickiewicza  w  Poznaniu  na  przyjemność  zaprosić na konferencję naukową pt. 

„Teraźniejszość  a  wyzwania  przyszłości  geografii  społeczno-ekonomicznej i gospodarki 

przestrzennej”. Konferencja odbędzie się w dniach 24-25.04.2023 r. i  poświęcona  będzie  

aktualnym  problemom  teoretyczno-metodologicznym oraz instytucjonalnym dyscypliny 

geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. 

Będzie to druga edycja wydarzenia, które w 2021 roku cieszyło się dużym zainteresowaniem 

i obfitowało w owocne dyskusje. Zapis poprzedniej edycji dostępny jest na kanale YouTube 

Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki  Przestrzennej  UAM: 

Dzień 1 https://www.youtube.com/watch?v=IBBmIjwcYlg 

Dzień 2 https://www.youtube.com/watch?v=y0WTiSkotgo 

Punktem zwrotnym było w 2018 r. „geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki 

przestrzennej” jako dyscypliny naukowej w dziedzinie nauk społecznych, z jednoczesnym 

przyporządkowaniem geografii fizycznej do dyscypliny „nauki o Ziemi i Środowisku” w 

dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, stworzyło szanse, ale i zagrożenia, zarówno nowej 

dyscypliny, jak i dyscyplin pokrewnych. Kwestie takie jak integralność geografii społeczno-

ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, jej miejsce w naukach społecznych, relacje z 

innymi dyscyplinami społecznymi, zakres integracji z geografią fizyczną i skutki tego procesu 

dla rozwoju całej geografii, czy wreszcie instytucjonalne aspekty funkcjonowania nowej 

dyscypliny, to najważniejsze problemy, wobec których stanęła nowa dyscyplina.  

Pierwsza edycja konferencji w 2021 r. była próbą dokonania swoistego „bilansu otwarcia” 

nowej dyscypliny w pierwszych latach jej funkcjonowania. Dalszy rozwój geografii społeczno-

ekonomicznej i gospodarki przestrzennej wymaga dyskusji na temat najważniejszych 

problemów o charakterze teoretyczno-metodologicznym, jak i instytucjonalnym związanych 

z funkcjonowaniem dyscypliny. Dlatego proponujemy drugą edycję konferencji, będącą 

platformą wymiany poglądów, która pozwoli z jednej strony zdiagnozować aktualny stan, a 

z drugiej na celu zidentyfikować najważniejsze wyzwania przyszłości geografii społeczno-

ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Do udziału zapraszamy całe środowisko związane 

geografią społeczno-ekonomiczną i gospodarką przestrzenną, jak również osoby z innych 

dyscyplin. Chcielibyśmy, aby konferencja stała się okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji 

na temat problemów teraźniejszości i wyzwań przyszłości geografii społeczno-ekonomicznej 

i gospodarki przestrzennej. 

Konferencja odbędzie się w formie zdalnej. Będzie ona miała charakter dyskusji panelowych, 

w których obok panelistów, będą mogli wziąć udział wszyscy uczestnicy. Zdalna forma ma 

zapewnić inkluzywność i możliwie szeroką dyskusję oraz zaangażowanie zainteresowanych 

osób.  Szczegółowe informacje organizacyjne związane z konferencją zostaną przekazane na 

początku 2023 r. 

https://www.youtube.com/watch?v=IBBmIjwcYlg
https://www.youtube.com/watch?v=y0WTiSkotgo

