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Komunikat II

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową „Dni Planisty: Środowisko klimat - przestrzeń”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 6 - 7 maja 2021 roku
w formie zdalnej. Organizatorem konferencji jest Akademickie Koło Naukowe Gospodarki
Przestrzennej działające na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki
Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zasadniczym celem konferencji jest przedstawienie wyników badań naukowych studentów
i doktorantów zajmujących się gospodarką przestrzenną, urbanistyką, ruralistyką, architekturą,
zarządzaniem

środowiskiem,

architekturą

krajobrazu,

socjologią

oraz

geografią

społeczno-ekonomiczną; prezentacja efektów współpracy z sektorem publicznym i prywatnym,
a także stworzenie okazji do wymiany doświadczeń oraz konfrontacji różnych punktów widzenia,
co

pozwoli

poszerzyć

wiedzę

uczestników

wydarzenia

w

zakresie

planowania

przestrzeni i rozwoju społeczno-gospodarczego m.in. w obliczu zmian klimatu.

Poniżej podany został sugerowany zakres tematyczny wystąpień:
- planowanie przestrzenne a ochrona środowiska;
- koncepcje rozwiązań projektowych dotyczących zielonej i niebieskiej infrastruktury;
- adaptacja i mitygacja do zmian klimatu;
- zielona mobilność;
- prawne uwarunkowania w zagadnieniach środowiskowych;
- finansowanie działań zmierzających do adaptacji bądź mitygacji do zmian klimatu;
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- postawy społeczne wobec zmian klimatu;
- zieleń w planowaniu przestrzennym;
- miasta niskoemisyjne;
- zielona architektura;
- zarządzanie środowiskiem i ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym;
- działania naprawcze negatywnych skutków suszy w miastach i na obszarach wiejskich;
- rekultywacja terenów zdegradowanych.
Lista sugerowanych zagadnień nie jest ograniczona. Zachęcamy do zgłaszania tematów spoza listy
powiązanych z tematyką konferencji.
Proponowana forma prezentacji wyników badań to referat (do 15 minut).
Organizatorzy dopuszczają możliwość prezentacji referatu przez maksymalnie dwie osoby.

Zgłoszenia
Zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą kwestionariusza internetowego, dostępnego pod
linkiem: formularz rejestracyjny do dnia 07.02.2021 r. do godziny 23:59.
Abstrakt powinien zawierać od 1800 do 2000 znaków (wliczając znaki interpunkcyjne oraz
odstępy). Czcionka Times New Roman 12 pkt., odstęp 1,5 wiersza, tekst wyjustowany
dwustronnie, marginesy 2,5 cm.
Abstrakt musi być poprzedzony danymi autora (autorów) obejmującymi:
- imię i nazwisko autora/współautorów oraz reprezentowaną jednostkę;
- adres e-mail autora/współautorów;
- tytuł wystąpienia;
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- słowa kluczowe (maksymalnie 5 haseł).
Abstrakt powinien zostać przesłany w dwóch wersjach, edytowalnej zapisanej w formacie docx.
oraz nieedytowalnej w formacie pdf. Pliki powinny być zatytułowane zgodnie ze schematem –
Nazwisko_Imię_Tytuł_Wystąpienia (w przypadku współautorów, nazwisko i imię osoby
zgłoszonej jako pierwszy współautor).
Abstrakty należy przesyłać na adres dni.planisty@gmail.com do dnia 07.02.2021 r. do godziny
23:59, w tytule wiadomości: Dni Planisty – Abstrakt – Nazwisko Imię, Tytuł Wystąpienia.
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu i formie prezentacji podejmie Komitet Organizacyjny
do dnia 06.03.2021 r.

Publikacje
Istnieje możliwość publikacji artykułów pokonferencyjnych w studenckim czasopiśmie
popularno-naukowym Przegląd Planisty. Nabór artykułów do numeru pokonferencyjnego
będzie trwał do dnia 29.05.2021 r. Następnie będą one podlegały procedurom recenzenckim
i redakcyjnym. Deklarację chęci publikacji w czasopiśmie można złożyć podczas wypełniania
formularza rejestracyjnego. Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi oraz
wcześniejszymi numerami czasopisma, które dostępne są na naszej stronie internetowej.
Zapraszamy również do publikacji artykułów pokonferencyjnych w czasopiśmie Rozwój
Regionalny

i

Polityka

Regionalna

wydawanym

przez

Wydział

Geografii

Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Nabór artykułów do numeru
pokonferencyjnego będzie trwał do dnia 31.08.2021 r. Prace należy przesłać na adres
biulreg@amu.edu.pl. Następnie artykuły będą podlegały procedurom recenzenckim i redakcyjnym. Deklarację chęci publikacji w czasopiśmie można złożyć podczas wypełniania formularza
rejestracyjnego. Informacje o czasopiśmie i wytycznych redakcyjnych można przeczytać
na stronie internetowej czasopisma.
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Warsztaty
W

ramach

drugiego

dnia

konferencji

odbędą

się

warsztaty

online

pod

nazwą Mapuj Klimat Virtual Lab. Organizowane będą przez Zespół TeRRIFICA oraz
dr Michała Rzeszewskiego.
Planowanie przestrzeni zmienia się obecnie a do użytku wchodzą nowe narzędzia, które
w założeniu mają ułatwić kontakt między ludźmi oraz pomóc lepiej zrozumieć przestrzeń.
W związku z tym zapraszamy na warsztaty online dla studentek i studentów ukierunkowane na
wykorzystanie innowacji społecznych do rozwiązywania wyzwań klimatycznych na obszarze
aglomeracji poznańskiej. Uczestnicy będą stosować narzędzia wirtualnego planowania
w wybranych miejscach wskazanych przez mieszkańców aglomeracji poznańskiej w ramach
prowadzonego mapowania zmian klimatu (mapujklimat.eu). W warsztatach wezmą także udział
zaproszeni goście (m.in. eksperci, działacze lokalni, przedstawicie organizacji społecznych,
samorządowcy, przedsiębiorcy).
Przy pomocy aplikacji Arkio uczestnicy spotkają się wirtualnie w zespołach projektowych, aby
zaprojektować miejsca bardziej odporne na zmiany klimatu. Działania te zostaną poprzedzone
wspólnym wypracowaniem rozwiązań w oparciu o wiedzę i doświadczenia dostarczone przez
ekspertów. Po etapie projektowania planowana jest prezentacja rozwiązań oraz dyskusja.
Liczba uczestników: 14
Wymagania sprzętowe:
- Tablet/smartfon obsługujący system Android albo iOS.
Termin: 7 maja 2021 08:30 – 15:00
Kolejne szczegóły dotyczące użytkowania aplikacji i spotkania zostaną przesłane zgłoszonym
uczestnikom.
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Wstępny plan spotkania (może ulec przesunięciom):
08:30 – 10:00 Wprowadzenie w warsztat i spotkanie z ekspertami
10:00 – 12:00 Wypracowywanie rozwiązań metodą design thinking
12:00 – 12:15 Przerwa
12:15 – 13:45 Działanie w wirtualnej rzeczywistości
13:45 – 15:00 Podsumowanie

Komitet naukowy konferencji:
- prof. dr hab. Paweł Churski
- prof. UAM dr hab. Katarzyna Fagiewicz
- prof. UAM dr hab. Eliza Kalbarczyk
- prof. UAM dr hab. Anna Kołodziejczak
- prof. UAM dr hab. Lidia Mierzejewska
- prof. UAM dr hab. Adam Radzimski
- prof. UAM dr hab. Małgorzata Stępniewska
- dr hab. Łukasz Mikuła
- dr inż. Przemysław Ciesiółka
- dr inż. Magdalena Szczepańska
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Komitet organizacyjny konferencji:
- Patrycja Napierkowska
- Sandra Andryszak
- Adriana Franczak
- mgr inż. Patryk Kaczmarek
- Emilia Ledwolorz
- Paulina Lipińska
- Wiktoria Łapacz
- Bartosz Pluciński
- Monika Płaczek
- Olga Seligmann
- Sebastian Szczerba

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy dni.planisty@gmail.com lub poprzez
fanpage Dni Planisty. Szczegółowe informacje, komunikaty oraz wymagania edytorskie dostępne
będą również na stronie internetowej AKNGP.

Do zobaczenia!
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