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KOMUNIKAT 1  

XXXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście pt.:   

T R Z Y  D E K A D Y  T R A N S F O R M A C J I  M I A S T  P O L S K I C H  

( 1 9 9 0 - 2 0 2 0 )   

Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 23-24 kwietnia 2020 roku (czwartek i piątek) w Collegium 
Geographicum Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 31.  

Do uczestnictwa w obradach tradycyjnie zapraszamy reprezentantów różnych dyscyplin naukowych: 
geografii, urbanistyki, demografii, socjologii miasta, ekonomii, jak też praktyków: urzędników miejskich, 
działaczy organizacji pozarządowych, przedstawicieli ruchów miejskich. 

Pierwsza sesja plenarna będzie składać się dwóch części. Część uroczysta poświęcona zostanie 
jubileuszowi 70-lecia prof. dr hab. Jolanty Jakóbczyk-Gryszkiewicz oraz wręczeniu Honorowych Dyplomów 
Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG. W części merytorycznej planowane są wystąpienia                                    
prof. T. Kaczmarka (UAM), prof. P. Śleszyńskiego (PAN), prof. A. Zborowskiego (UJ) oraz dr hab. R. Krzysztofika 
(UŚ).   

Druga sesja zostanie zorganizowana w formie panelu dyskusyjnego nauka-praktyka poświęconego 
głównym problemom współczesnych miast polskich.  

Tematyka pozostałych sesji zogniskowana będzie wokół przemian społecznych, demograficznych, 
przestrzennych i funkcjonalnych jakie dokonały się w ciągu trzech ostatnich dekad w miastach. Mamy nadzieję, 
że podczas obrad uda się pokazać kierunki tych przemian,  podsumować i określić ich skutki oraz spojrzeć na 
nie z perspektywy nowych wyzwań.  

WAŻNE TERMINY 
- do 30 stycznia 2020 r. – termin zgłoszenia referatów i posterów, przesłanie abstraktów 

- do 15 marca 2020 r. – termin uregulowania opłaty konferencyjnej 
Osoby chcące skorzystać z szybkiej ścieżki wpłat (jeszcze w tym roku) prosimy o możliwie jak najszybsze 
nadsyłanie kart zgłoszenia (z proponowanym tytułem wystąpienia) i regulowanie opłat. Jest to możliwe 
pod warunkiem, że ostateczny tytuł wystąpienia i  streszczenie nadesłane zostaną do 30 stycznia 2020 r.  

Karty zgłoszenia uczestnictwa prosimy przysłać na adres konwersatorium@geo.uni.lodz.pl 

KOSZTY 
- opłata konferencyjna (bez noclegów) – 480 zł, 

- opłata ulgowa dla studentów, doktorantów i emerytów – 300 zł 
Istnieje możliwość rezerwacji noclegów w CSK UŁ przy ul. Kopcińskiego, przy czym koszty noclegów 

pokrywają Państwo indywidualnie 

Autorów wystąpień zapraszamy do publikacji w kolejnym (33.) numerze serii wydawniczej 
Konwersatorium Wiedzy o Mieście  (punktowanej jako rozdział w monografii z listy MNiSW – 20 pkt). Istnieje 
także możliwość złożenia artykułu do Przeglądu Geograficznego lub do Geographia Polonica (oba czasopisma 
mają po 40 pkt). Wszystkie prace poddane zostaną procedurze recenzyjnej przewidzianej przez redakcje tych 
wydawnictw. 

W piątek  po zakończeniu obrad (po godz. 15.00),  odbędzie się warsztat metodologiczny poświęcony 
zasadom skutecznego pisania artykułów do czasopism wysokopunktowanych. Spotkanie trwające ok. 2-2,5 
godz. poprowadzi dr hab. Robert Krzysztofik (Uniwersytet Śląski). Warsztaty są dodatkowo płatane w kwocie 
90 PLN (a dla uczestników KWoM - 70 PLN). Szczegóły przesłane zostaną w osobnym komunikacie.  

Bardzo serdecznie zapraszamy do Łodzi 
prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz; dr hab. Ewa Szafrańska, prof. UŁ;  

dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. PAN 
dr Joanna Kowalczyk-Anioł (sekretarz naukowy konferencji); mgr Dominik Nogala (sprawy organizacyjne) 

 
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: konwersatorium@geo.uni.lodz.pl lub 

joanna.kowalczyk@geo.uni.lodz.pl; dominik.nogala@geo.uni.lodz.pl 
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