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 Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XVII Interdyscyplinarnym Seminarium, 
które odbędzie się w 8 listopada 2013 r. na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego 
w Sosnowcu.  
Proponowana problematyka obrad: 

• przestrzeń w geografii człowieka 
• krajobraz a przestrzeń 
• przestrzeń kulturowa – kultura w przestrzeni i krajobrazie (ukulturowienie 

przestrzeni) 
• przestrzeń społeczna – znaczenie miejsca w przestrzeni i krajobrazie (społeczne 

wytwarzanie przestrzeni i krajobrazu, społeczności lokalne i ich przestrzeń  
i krajobraz).  
Mamy nadzieję, że jak w latach poprzednich Seminarium będzie okazją do twórczej  

dyskusji, tym razem - na temat przestrzeni i krajobrazu, ich wspólnych cech, zależności oraz 
odmiennego ich pojmowania (na poziomie definicyjnym jak i aplikacyjnym) na polu różnych 
dyscyplin badawczych. Liczymy, iż konferencja stworzy okazję do wymiany poglądów, 
prezentacji dorobku naukowego i doświadczeń z zakresu roli badań nad krajobrazem  
i przestrzenią w sferze geograficznej, społecznej i kulturowej.  

 
Wstępny program Konferencji: 

8 listopada 2013 (piątek): 

9.15 -9.45 -  akredytacja uczestników (Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu 
Śląskiego, Sosnowiec, ul. Będzińska 60) 
10.00 - 10.30  – powitanie uczestników oraz wystąpienia inauguracyjne  
10.30 - 11.30 – I sesja plenarna –  TYPY PRZESTRZENI  (wystąpienia zamawiane) 
11.30 - 12.00 – przerwa kawowa 
12.00 - 13.0 0 – II sesja – PRZESTRZEŃ i KRAJOBRAZ W GEOGRAFII CZŁOWIEKA  
13.00 - 14.00 – przerwa obiadowa  
14.00 - 15.30 - III sesja – PRZESTRZEŃ SPOŁECZNA – RELACJA DO KRAJOBRAZU 
15.30 - 16.00 – przerwa kawowa 
16.00 – 17.30 – IV sesja – PRZESTRZEŃ KULTUROWA A KRAJOBRAZ 
KULTUROWY 
17.30 – 18.30 – Dyskusja końcowa i zakończenie seminarium 
18.30-19.30 - Kolacja 
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Zgłoszenia 

Zgłoszenia wraz z tytułem oraz streszczeniem referatu prosimy przesyłać na adres mailowy: 
krajobraz.kulturowy@us.edu.pl  

do dnia 16 września 2013 r. Czas wystąpień z referatem do 20 minut. Autorzy referatów 
zakwalifikowanych do wygłoszenia w sekcjach zostaną poinformowani o tym fakcie do dnia 
30 września 2013 r. 
Wysokość opłaty za uczestnictwo w Seminarium wynosi 120 zł. Opłata obejmuje koszty 
organizacyjne seminarium, obiad, kolację i 2 bufety kawowe; nie obejmuje noclegu oraz 
opłaty publikacyjnej. 
 

TERMINY: 
Zgłoszenie: do dnia 16.09.2013 r.  
Przesłanie pełnej wersji artykułu: do 08.11.2013 r.  
Wniesienie opłaty: do 16.09.2013 r.  
 

Opłaty prosimy wnosić na konto: 
 

Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział w Katowicach 

41-200 Sosnowiec, ul Będzińska 60 

BP PKO II Oddz. Katowice 

67 1020 2313 0000 3102 0139 1168 

Z DOPISKIEM imię i nazwisko 

 
Publikacje 

Materiały konferencyjne oraz nadesłane artykuły zostaną po akceptacji Rady Naukowej  
i Wydawniczej oraz po recenzjach opublikowane w kolejnym tomie Prac Komisji Krajobrazu 
Kulturowego w 2014 roku (4 pkt.). 
Wymogi odnośnie układu referatu można znaleźć na stronie: 
http://www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/wydawnictwa.php. 
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