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Administracja Obwodu Kurskiego
Kurski Uniwersytet Państwowy 
Oddział Kurski Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM,
Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego



KOMUNIKAT 1

Szanowni Państwo,

23-25 września 2021 r.

na bazie Kurskiego Uniwersytetu Państwowego (Rosja) odbędzie się
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna

"STRATEGIE ROZWOJU OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH: 
TRADYCJE I INNOWACJE"  

Podpisanie protokołów białowieskich w grudniu 1991 r. przypieczętowało upadek ZSRR. Na jego gruzach powstały nowe państwa, a iluzoryczne dotychczas granice republik związkowych stały się granicami zewnętrznymi. Podczas gdy Zachód otwierał się i integrował, Wschód borykał się z utratą rynków, przerwanymi łańcuchami produkcyjnymi, utrudnionymi kontaktami rodzinnymi i międzyludzkimi. Redefinicje tożsamości i odmienne pozycjonowanie polityczne zwielokrotniły negatywne efekty granicy.

Odmienne doświadczenia i perspektywy pozwalają spojrzeć na przestrzeń Starego Kontynentu z refleksją, która, mamy nadzieję, stanie się owocnym przedmiotem debaty. Za wiodące tematy konferencji uznaje się:
	procesy integracyjne i dezintegracyjne na obszarach transgranicznych: doświadczenia Wschodu i Zachodu;

geopolityczne, społeczno-gospodarcze konsekwencje upadku ZSRR i ich wpływ na procesy regionalne i globalne;
	tendencje i perspektywy współpracy transgranicznej.

Konferencja skierowana jest do naukowców jak i samorządowców, pracowników służb granicznych oraz organizacji pozarządowych.

W ramach konferencji zaplanowano dyskusję panelową: 
"30 lat bez ZSRR".

Dodatkowo, ostatni dzień konferencji (25.09) zbiega się z Dniem Miasta Kurska, co stanowi niecodzienną okazję do zapoznania się z rosyjską formą świętowania.

Dla uczestników spoza Rosji koszty udziału w konferencji, noclegów i wycieczek ponosi strona przyjmująca (Kurski Uniwersytet Państwowy).

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Forma konferencji – stacjonarna. W przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji epidemiologicznej, Komitet Organizacyjny Konferencji zastrzega sobie prawo do zmiany formatu konferencji, o której uczestnicy będą informowani w odpowiednim czasie.

Miejsce obrad: 
Rosja, Kursk
Kurski Uniwersytet Państwowy
Wydział Przyrodniczo-Geograficzny 
ul. Radischeva (Радищева) 33



Program ramowy

23 września (czwartek)
10:00-13:00 - Otwarcie konferencji i sesja plenarna
14:00 – 16:00 - Dyskusja plenarna 
17:00 - 18:00 - Piesza wycieczka po mieście 

24 września (piątek)
09:00-13:00 - Sesja plenarna
14:00 – 18:00 – Obrady w sekcjach tematycznych
18:00 – 18.45 – Podsumowanie i zamknięcie konferencji

25 września (sobota)
Wycieczka autobusowa
Dzień Miasta Kurska (uroczystości miejskie)



Główne tematy konferencji:

Relacje transgraniczne: teoria i praktyka;
	Potencjał naturalny i zasobowy granicy;
	Historyczne uwarunkowania rozwoju obszarów przygranicznych;
	Rozwój społeczny i gospodarczy obszarów przygranicznych;
	Stan i perspektywy rozwoju infrastruktury transportowej na obszarach przygranicznych;
	Obecne wyzwania związane z transformacją struktury demograficznej obszarach przygranicznych;
	Miasta transgraniczne: prawdziwe i wyimaginowane;
	Wiejskie obszary przygraniczne: nadzieja i rzeczywistość;
	Planowanie terytorialne w przestrzeni przygranicznej;
	Migracje zasobów pracy na granicach: przyczyny i konsekwencje;
	Klastry turystyczne i rekreacyjne jako motory rozwoju granicy;
	Problemy środowiskowe przestrzeni transgranicznej.

Językami roboczymi konferencji są język rosyjski i angielski.

Termin składania zgłoszeń: do 27 maja 2021 r.
Termin nadsyłania artykułów: 27 czerwca 2021 r. 

Zgłoszenia i artykuły prosimy przesyłać na adres: boundary2017@gmail.com" boundary2017@gmail.com  

W nazwie plików prosimy używać nazwisk autora (np. application_Iwanowa ; article_Iwanowa).

Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania zgłoszeń, które nie odpowiadają tematom konferencji. 
Artykuły zostaną opublikowane w recenzowanej monografii. 



KOMITET ORGANIZACYJNY


Kontakty

Stanisław KazakoV 
e-mail: stas.kazakov@gmail.com
tel. komórkowy: +7-903-027-64-00
Irina GEDOVA 
e-mail: irinatrebushkova@ya.ru  
telefon komórkowy: +7-920-700-17-45


305000, Rosja, Kursk, ul. Radischeva 33 
Kursk Państwowy Uniwersytet 
Wydział Przyrodniczo-Geograficzny, Aud. 95
Tel. +7 (4712) 70-21-93




Informacji ze strony polskiej udziela:
Cezary MĄDRY
e-mail: cezary@amu.edu.pl" cezary@amu.edu.pl
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej 
i Gospodarki Przestrzennej UAM







Zgłoszenie udziału
w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej
Strategie rozwoju obszarów przygranicznych: tradycje i innowacje  
(Kursk, 23-25 września 2021 r.)
 (wyślij na adres e-mail: boundary2017@gmail.com do  27 maja 2021 r.)

NAZWISKO/ Фамилия: 
Imię/ Имя:
Stopień naukowy/ ученая степень:
Afiliacja/ полное название организации:
Stanowisko/ должность:
e-mail: 
Telefon/ телефон: 

Proponowana forma uczestnictwa w konferencji (proszę zaznaczyć/wytłuścić jedną opcję)/ форма участия в конференции:
□ Udział stacjonarny w konferencji z wykładem/ очное участие в конференции с докладом
□ Udział stacjonarny w konferencji bez wykładu/ очное участие в работе конференции без доклада
□ Udział zaoczny (tylko nadesłanie materiałów)/ заочное участие в конференции с отправкой статьи
□ inny (proszę określić)/ другое

Temat  wystąpienia (w języku wystąpienia - angielskim lub rosyjskim)/ тема доклада:
....

Zgłaszam chęć uczestniczenia w wycieczkach/желание участвовать в экскурсиях:
□ po mieście (23.09)
□ podmiejskiej (25.09)





Wymagania dotyczące publikacji

Limit znaków - 40 000 znaków ze spacjami; 
	Format tekstu: MSWord - 97/2007. Format strony: A4 (210 x297 mm). Margines: 2,5 cm - ze wszystkich stron. Czcionka: rozmiar - 14; Typ - Times New Roman. 
	Artykuł powinien zawierać następujące informacje: 
	Imię, NAZWISKO, ewentualnie drugie imię autora/ów w języku rosyjskim i angielskim; Dyscyplina naukowa; 
	Tytuł artykułu w języku rosyjskim i angielskim; 
	Abstrakt - w języku rosyjskim i angielskim (nie więcej niż 500 znaków); umieszczone przed tekstem po tytule; 
	Słowa kluczowe w języku rosyjskim i angielskim (po abstrakcie); 
	Wszystkie rysunki muszą być wykonane w kolorze czarno-białym. 
	Informacje o autorze (autorach) powinny być umieszczone na końcu artykułu i zawierać następujące elementy: nazwisko, imię, drugie imię autora w całości, stopień/tytuł naukowy, stanowisko, miejsce pracy, e-mail. 
	Literatura jest umieszczana na końcu artykułu jako lista numerowana (np. [1] Chojnicki Z., 2003, ... , [2] Andrzejewski P., 2018,...); numer w nawiasie odpowiada kolejności wzmianki w tekście; literatury nie sporządza się w porządku alfabetycznym; źródła w tekście znajdują się w nawiasach z podaniem tylko numeracji (np. „Jak wzmiankuje Z. Chojnicki [1]...” ). 
	Nazwy i numeracja rycin znajdują się pod rysunkami; nazwy i numery tabel znajdują się nad tabelami; wyrównanie jest wyśrodkowane. Tabele, diagramy, rysunki, formuły, wykresy nie powinny wykraczać poza te pola (czcionka w tabelach i na rysunkach - co najmniej 11 pkt). 
	Nazwa pliku musi zawierać nazwisko pierwszego autora (np. article_Iwanowa).


