Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
Centrum Studiów Polarnych (KNOW)
Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Katowicki
zapraszają do udziału w

II Seminarium Interdyscyplinarnym pt.
„Konflikty w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami Ziemi”
które odbędzie się w dniach

28-29 września 2017 r.
w Sosnowcu
Szanowni Państwo!

Elementy środowiska przyrodniczego składają się na zasoby naturalne Ziemi, a efektywność
ekonomiczna ich zagospodarowania powinna iść w parze z odpowiedzialnością społeczną i
środowiskową w duchu zrównoważonego rozwoju. Dotyczy to wszelkich sposobów gospodarowania
przestrzenią i zasobami Ziemi (eksploatacji kopalin, ustanawiania form ochrony przyrody itp.).
Zagadnienia te są tradycyjnie przedmiotem badań prowadzonych na WNoZ UŚ. Realizacja idei
zrównoważonego rozwoju nie jest prosta, o czym świadczą różnego rodzaju konflikty społeczne,
związane z odmiennymi systemami wartości, grą różnych interesów oraz innymi przyczynami. Co za
tym idzie, dążyć należy do optymalizacji zarządzania zaistniałymi i prognozowanymi konfliktami,
zwłaszcza poprzez deliberację w ramach dialogu społecznego oraz eliminację zjawisk patologicznych
towarzyszących konfliktom.
Zasadniczym celem Seminarium jest stworzenie szerokiej platformy do dyskusji nad przyczynami i
mechanizmami konfliktów przedmiotowego typu, a docelowo do wypracowania w tym zakresie
rozwiązań systemowych.
Projektowana konferencja jest drugą z cyklu spotkań naukowców i praktyków zajmujących się
problematyką konfliktów społecznych na tle środowiskowym. Pierwsza edycja Seminarium (2016)
dowiodła, że dyskutowana tematyka posiada znaczny potencjał rozwojowy, zarówno w wymiarze
badawczym, jak i praktycznym. Planując drugą edycję organizatorzy mają zatem nadzieję, że
Seminarium wpisze się już na stałe w kalendarz spotkań ludzi nauki, praktyki i wszystkich
zainteresowanych pogłębianiem dialogu społecznego.
Zapraszamy,
Komitet Naukowy i Organizacyjny

Komitet Naukowy:
 Prof. dr hab. Marek Dutkowski (Uniwersytet Szczeciński)
 dr hab. Adam Hibszer (Uniwersytet Śląski, Polskie Towarzystwo Geograficzne)
 Prof. dr hab. inż. Andrzej Kraszewski (Politechnika Warszawska)
 mgr inż. Wiesław Kucharski (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach)
 Prof. UŚ dr hab. Leszek Marynowski (Uniwersytet Śląski)
 Prof. UŚ dr hab. Urszula Myga-Piątek (Uniwersytet Śląski)
 dr Jerzy Parusel (Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska)
 Prof. dr hab. inż. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska (Instytut Gosp. Surowcami Mineralnymi i Energią, PAN)
 mgr Jolanta Prażuch (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach)
 Prof. dr hab. Jerzy Runge (Uniwersytet Śląski)
 Prof. dr hab. Jerzy Solon (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, PAN)
 Prof. dr hab. Lesław Teper (Uniwersytet Śląski)
Komitet Organizacyjny:
 dr Jarosław Badera – przewodniczący
 dr Marta Chmielewska – sekretarz
 dr Andrzej Soczówka – skarbnik
 dr hab. Renata Dulias
Ważne terminy:
31 maja 2017 – nadesłanie „Karty zgłoszenia uczestnictwa”
30 czerwca 2017 – nadesłanie streszczeń wystąpień i posterów
15 sierpnia 2017 – dokonanie wpłaty za uczestnictwo w seminarium
31 października 2017 – nadesłanie pełnych tekstów artykułów przewidzianych do publikacji
PROGRAM RAMOWY
Dzień pierwszy
Proponowane sesje referatowe na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (tematy wiodące)
 Konflikty społeczno-środowiskowe na terenach zurbanizowanych (miejskich)
 Konflikty społeczno-środowiskowe wokół inwestycji przemysłowych, ze szczególnym
uwzględnieniem górnictwa
 Konflikty społeczno-środowiskowe na obszarach przyrodniczo cennych, ze szczególnym
uwzględnieniem lasów
Nocleg i uroczysta kolacja: Alicja Residence (Sosnowiec - Ostrowy Górnicze)
Dzień drugi
Proponowane sesje warsztatowe w „Alicja Residence”
 Rola węgla w gospodarce Polski i świata
 Gospodarka na terenach leśnych
Wycieczka autokarowa po terenach górniczych Sosnowca i Jaworzna
***
Tematyka sesji może ulec zmianie w zależności od ilości i treści zgłoszonych referatów
***
Istnieje możliwość publikacji pełnych tekstów referatów w czasopiśmie
Environmental & Socio-economic Studies (DeGruyter, 6 pkt MNiSW)

Koszty udziału w seminarium
492 zł (400 zł + 23% VAT)
Cena obejmuje nocleg, wyżywienie, uroczystą kolację i materiały seminaryjne
W przypadku rezygnacji z noclegu, cena wynosi 430,50 zł (350 zł + 23% VAT)
Wpłaty należy dokonać na konto:
Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Katowicki
41-200 Sosnowiec, ul Będzińska 60
BP PKO II Oddział Katowice
ul. Warszawska 7, 40-950 Katowice
PL 67 1020 2313 0000 3102 0139 1168
SWIFT: BPKOPLPW
tytułem: Nazwisko i imię, opłata za II Seminarium „Konflikty”

Zgłoszenie udziału
Karty zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres mailowy Biura seminarium: zasobyziemi@us.edu.pl
lub w formie papierowej na adres: dr Marta Chmielewska, WNoZ UŚ, Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
Uwaga: ilość miejsc noclegowych w „Alicja Residence” jest ograniczona: decyduje kolejność zgłoszeń

Dodatkowych informacji o seminarium udzielają



dr Marta Chmielewska, tel. 32 36 89 427, marta.chmielewska@us.edu.pl
dr Jarosław Badera, tel. 32 36 89 371, jaroslaw.badera@us.edu.pl

Aktualizowane informacje dostępne są także na stronie internetowej www.zasobyziemi.us.edu.pl

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

dr Jarosław Badera

