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KOMUNIKAT 1 

 

     Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową „Dni Planisty”, która 

odbędzie się pod hasłem: „Sharing cities - współużytkujemy, współdziałamy, jesteśmy 

współodpowiedzialni". Konferencja zaplanowana została w dniach 19-20 kwietnia 2018 roku 

na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu. Odbywać się ona będzie w nowej formule, w której organizatorem jest 

Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej. 

     Zasadniczym celem konferencji jest przedstawienie wyników badań naukowych studentów  

i doktorantów z dziedziny gospodarki przestrzennej, urbanistyki, architektury, socjologii, 

prezentacja efektów współpracy z sektorem publicznym i prywatnym, a także stworzenie okazji 

do wymiany doświadczeń oraz zderzenie różnych punktów widzenia, co pozwoli poszerzyć 

wiedzę uczestników wydarzenia w zakresie planowania i rozwoju przestrzeni miejskiej. 

     Charakter przestrzeni miejskiej wymaga od mieszkańców współdzielenia nie tylko zasobów, 

towarów i usług, ale i doświadczeń. Nowe szanse na współpracę i współdziałanie w miastach 

wyrastają na styku przestrzeni miejskiej i przestrzeni wirtualnej. Idea sharing cities zakłada, że 

kształtowanie współczesnej rzeczywistości miejskiej odbywa się poprzez połączenie sieciowej  

i fizycznej przestrzeni miast z nowymi technologiami cyfrowymi. Czy miasta współdzielone, 

bazując na niepewnych więziach społecznych łączących obcych ludzi w Internecie, mogą 

podnieść poziom zaufania w społecznościach? Konferencja będzie okazją do przedyskutowania 

roli, jaką idea sharing cities pełni w rozwoju miast w Polsce i na świecie. 

Poniżej podany został zakres tematyczny wystąpień: 

- sharing cities 

- sharing economy 

- przestrzeń współdzielona 

- carsharing, bikesharing 

- ogródki społeczne 

- partycypacja społeczna 

Lista sugerowanych zagadnień nie jest ograniczona. Zachęcamy do zgłaszania tematów spoza 

listy, powiązanych z tematyką konferencji. 
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W czasie konferencji planujemy także przeprowadzić warsztaty pod hasłem: 

„Poznań Główny - dworzec spójny?” 

Będziemy starali się odpowiedzieć na pytania: 

- Czy główna funkcja dworca kolejowego w Poznaniu została zastąpiona przez funkcję 

komercyjną? 

- Czy dworzec jest spójny przestrzennie z resztą miasta? 

- Jak pogodzić interes zarządcy i właściciela kompleksu z potrzebami mieszkańców? 

Warsztaty poprzedzi spotkanie z praktykami i ekspertami oraz wizja lokalna. 

 

1. Termin i miejsce wydarzenia 

19-20 kwietnia 2018 r. 

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM 

Collegium Geographicum ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 

61-680 Poznań 

2. Zgłoszenia 

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą internetowego kwestionariusza (który jest dostępny 

tutaj) do dnia 15 lutego 2018 roku. 

Abstrakt, który powinien zawierać 1800-2000 znaków (liczą się także znaki interpunkcyjne  

i odstępy) prosimy przesyłać na adres: dni.planisty@gmail.com do dnia 15 lutego 2018 roku. 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_B5baKK0KgriupvXr97aw8ntfa9GY5-j4qHnagDEJLjxeKw/viewform
mailto:dni.planisty@gmail.com
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Możliwe formy zgłoszeń zaprezentowano w tabeli poniżej. 

referat poster 

czas trwania: 12 minut format: A1 (pionowy) 

 

Organizatorzy dopuszczają możliwość prezentacji referatu lub posteru przez maksymalnie dwie 

osoby. 

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu i formie prezentacji podejmie Komitet 

Organizacyjny do 11 marca 2018 roku. 

3. Ramowy plan konferencji 

Dzień I 

19 kwietnia 2018 roku (czwartek) - wystąpienia prelegentów 

10:00 - 10:30 Rejestracja uczestników 

10:30 - 11:00 Otwarcie konferencji 

11:00 - 13:00 Panel I 

13:00 - 13:45 Przerwa kawowa z sesją posterową 

13:45 - 16:00 Panel II 

16:00 - 15:45 Przerwa obiadowa 

16:45 - 18:30 Panel III 
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Dzień II 

20 kwietnia 2018 roku (piątek) – warsztaty 

8:30 - 9:00 Rejestracja uczestników 

9:00 - 9:20 Wprowadzenie do warsztatów 

9:20 - 11:00 Panel specjalistów 

11:00 - 12:00 Podział na grupy warsztatowe, wizja terenowa (przerwa kawowa) 

12:00 - 17:15 Praca w grupach (obiad) 

17:15 - 18:00 Podsumowanie 

*organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany planu konferencji 

4. Opłata konferencyjna 

140 zł – konferencja + warsztaty 

70 zł – konferencja 

70 zł – warsztaty 

w tym: obiad każdego dnia, przerwy kawowe podczas trwania całej konferencji oraz materiały 

konferencyjne. 

Opłatę prosimy wnieść do 15 marca 2018 roku. Numer konta zostanie podany w drugim 

komunikacie. 

W opłatę nie jest wliczony nocleg ani przejazd. Informacja dotycząca proponowanych miejsc 

noclegowych przekazana zostanie w późniejszych komunikatach. 
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5. Kontakt 

Wszelkie zapytania prosimy kierować do: 

Krystiana Kolińskiego, Martyny Ratajczak 

na adres: 

dni.planisty@gmail.com  

Dni Planisty na Facebook'u  

 

Zapraszamy również do wzięcia udziału w wydarzeniu na Facebook’u, które dostępne jest tutaj. 

 

Komitet naukowy 
 prof. UAM dr hab. Paweł Churski (Dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-

Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej) 

 prof. UAM dr hab. Jacek Kotus 

 prof. UAM dr hab. Lidia Mierzejewska 
 prof. UAM dr hab. inż. Sylwia Staszewska 

 dr inż. Przemysław Ciesiółka 

 dr Radosław Bul 

 dr Michał Rzeszewski 

 

Komitet organizacyjny 
 Krystian Koliński - przewodniczący komitetu organizacyjnego 

 Martyna Ratajczak - wiceprzewodnicząca komitetu organizacyjnego 

 Damian Bojarski - sekretarz 

 Patryk Grzegorz Kaczmarek 

 Weronika Wojciechowska 

 

 

 

mailto:dni.planisty@gmail.com
https://www.facebook.com/Dni-Planisty-126148584723481/
https://www.facebook.com/events/192433577995881/

