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Szanowni Państwo, 

Komunikat II 

serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową „Dni Planisty: Rewitalizacja 

miast i odnowa wsi”. Konferencja odbędzie się w dniach 2 – 3 kwietnia 2020 roku,                                                                                 

na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu                          

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizatorem wydarzenia jest                                    

Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej. 

 

Zasadniczym celem konferencji jest przedstawienie wyników badań naukowych studentów                  

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

socjologii, geografii społeczno-ekonomicznej oraz dziedzin pokrewnych; prezentacja efektów 

współpracy z sektorem publicznym i prywatnym, a także stworzenie okazji do wymiany 

doświadczeń oraz konfrontacja różnych punktów widzenia, co pozwoli poszerzyć wiedzę 

uczestników wydarzenia w zakresie planowania i rozwoju przestrzeni. 

 

Poniżej podany został zakres tematyczny wystąpień: 

- rola rewitalizacji w polityce rozwoju, 

- rewitalizacja jako odpowiedź na kurczenie się miast, 

- partycypacja społeczna w rewitalizacji, 

- oddolne inicjatywy na rzecz odnowy zaniedbanych obszarów, 

- znaczenie zarządzania i monitoringu w rewitalizacji, 

- powiązania między rewitalizacją i gentryfikacją, 

- aktywizacja gospodarcza na obszarach rewitalizacji, 

- prawne uwarunkowania rewitalizacji, 

- mieszkalnictwo w rewitalizacji, 
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- rewitalizacja a sektor kreatywny, 

- rewitalizacja a odnowa wsi. 

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

listy, powiązanych z tematyką konferencji. 

Proponowane formy prezentacji wyników badań to referat (12 minut) lub poster                              

(format A1, układ pionowy). 

Organizatorzy dopuszczają możliwość prezentacji referatu lub posteru przez maksymalnie 

dwie osoby. 

 

Zgłoszenia 

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą kwestionariusza internetowego, dostępnego pod 

linkiem: formularz rejestracyjny do dnia 31.01.2020 r. 

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/posteru; 

- 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). 
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Abstrakty można przesyłać na adres dni.planisty@gmail.com do dnia 31.01.2020 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 28.02.2020 r. 

 

Zapraszamy 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 30.04.2020 r. Następnie artykuły będą podlegały procedurom recenzenckim i 

redakcyjnym. Deklarację chęci publikacji w czasopiśmie można złożyć podczas wypełniania 

formularza rejestracyjnego. Informacje o czasopiśmie i oraz wytycznych redakcyjnych można 

przeczytać na stronie internetowej czasopisma. 

Istnieje również możliwość publikacji artykułów pokonferencyjnych w studenckim 

czasopiśmie popularno-naukowym Przegląd Planisty. Nabór artykułów do numeru 

pokonferencyjnego będzie trwał do dnia 30.04.2020 r. Następnie artykuły będą 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. 

 

Tradycyjnie drugiego dnia konferencji odbędą się warsztaty. Tym razem odbędzie się szkolenie 

z zakresu V-Ray dla SketchUp. Organizatorem warsztatów jest firma ProGrupa, która została 

partnerem Dni Planisty. 

Informacje dotyczące rejestracji na część warsztatową zostaną podane w następnym 

komunikacie. 

 

 

 

 

ul. Bogumiła Krygowskiego 10, Collegium Geographicum, 61-680 Poznań 

NIP 777 00 06 350, REGON 000001293 

tel. +48 61 829 61 11, fax. +48 61 829 62 81 

akngp.amu@gmail.com 

 

 

 

 

http://www.akngp.home.amu.edu.pl/
mailto:dni.planisty@gmail.com
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/about
http://akngp.home.amu.edu.pl/wytyczne-dla-autorow/
http://akngp.home.amu.edu.pl/przeglad-planisty/


Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej 

Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej 

www.akngp.home.amu.edu.pl 

 

 

 

Opłata konferencyjna 

75 zł I dzień konferencji 

25 zł II dzień konferencji 

W opłatę za I dzień konferencji wliczony jest obiad, przerwy kawowe oraz materiały 

konferencyjne. Opłata za II dzień konferencji dotyczy tylko posiłku, na który składają się 

kanapki oraz dodatki. 

Opłatę prosimy wnieść do dnia 20.03.2020 r. W opłatę nie jest wliczony nocleg oraz przejazd. 

Konieczne jest przesłanie potwierdzenia płatności na adres dni.planisty@gmail.com                           

do dnia 27.03.2020 r., w tytule wiadomości: Potwierdzenie płatności – Nazwisko Imię. 

 

Komitet naukowy konferencji 

- prof. dr hab. Paweł Churski 

- prof. UAM dr hab. Artur Bajerski 

- prof. UAM dr hab. Lidia Mierzejewska 

- prof. UAM dr hab. Adam Radzimski 

- prof. UAM dr hab. Krzysztof Stachowiak 

- prof. UAM dr hab. inż. Sylwia Staszewska 

- dr inż. Przemysław Ciesiółka 

- dr Emilia Jaroszewska 
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Komitet organizacyjny konferencji 

- Paulina Lipińska 

- inż. Damian Bojarski 

- Szymon Brzeziński 

- Adriana Franczak 

- inż. Patryk Kaczmarek 

- Wiktoria Łapacz 

- Patrycja Napierkowska 

- Bartosz Pluciński 

- Monika Płaczek 

- Martyna Ratajczak 

- Paweł Zieliński 

 

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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