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Problematyka seminarium 

Rozwój obszarów wiejskich w Polsce zależy m.in.                                          
od sposobów gospodarowania ich zasobami oraz strategii 
przeciwdziałania różnego rodzaju problemom (gospodarczym, 
społecznym, środowiskowym itp.). Działania te można podzielić na 
typowe, konwencjonalne, zrutynizowane, najczęściej stosowane 
na danym obszarze oraz alternatywne, nietypowe, odbiegające od 
tego, co już na tym obszarze rozpowszechnione (określane 
mianem innowacji).  
Specyfika wsi związana m.in. z potrzebami jej mieszkańców może 
stać się podstawą dla tworzenia i wdrażania innowacji przez 
podmioty lokalne (czy też ich układy sieciowe) związane                             
z rolnictwem, inną działalnością produkcyjną, usługową, 
rozwiązywaniem problemów społecznych, zagospodarowaniem 
przestrzeni wsi. Celem konferencji jest analiza czynników                               
i mechanizmów wpływających na wytwarzanie innowacji na wsi 
(zarówno innowacji ekonomicznych, organizacyjnych, 
ekologicznych, społecznych, jak i innych), określenie ich wpływu na 
jej rozwój i przemiany oraz zidentyfikowanie mechanizmów dyfuzji 
tych innowacji. 
Cele szczegółowe obejmują następującą problematykę: 

 teoretyczne i metodologiczne ujęcia innowacji, specyfika ich 
poszczególnych rodzajów; 
  mechanizmy tworzenia, wprowadzania innowacji  na wsi oraz 
ich dyfuzji (rozpowszechniania);  

 wpływ innowacji na przemiany przestrzenne wsi, w tym 
przemiany jej krajobrazu; 

 lokalne działania społeczne i partycypacyjne na rzecz tworzenia 
innowacji. 
 

 
 

Wstępny program: 
 

12.10.2017 r. (czwartek) 
 

9.30.-10.00. – rejestracja uczestników 
10.00.-11.30. – powitanie, sesja I:  Teoretyczne i metodologiczne 

problemy badań nad innowacjami 
11.30.-12.00. – przerwa kawowa 

12.00.-13.30. – sesja II: Mechanizmy tworzenia, wprowadzania 
innowacji  na wsi oraz ich dyfuzji (rozpowszechniania); 

13.30.-14.30. – obiad 
14.30.-16.00.– sesja III: Lokalne działania społeczne                                          

i partycypacyjne na rzecz tworzenia innowacji 
16.30.-17.00. – przerwa kawowa 

17.00.-18.30. – sesja IV: Wpływ innowacji na przemiany 
przestrzenne wsi, w tym jej krajobrazu 

19.30. – kolacja 
 

13.10.2017 r. (piątek) 
 

7.30.-8.30. – śniadanie 
9.00.-12.00. – warsztaty „Dobre praktyki w zakresie wdrażania 

innowacji” 
12.00.-13.00 – podsumowanie i zakończenie konferencji 

13.00. obiad 
 
 
 



 
 
 
Opłaty konferencyjne: 
 
Organizatorzy zapewniają nocleg (12/13.10) w obiekcie hotelowym                      
o podwyższonym standardzie oraz posiłki podczas konferencji: obiad, 
kolacja w dniu 12.10, śniadanie, obiad w dniu 13.10. Dojazd we 
własnym zakresie. 
Informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona, a decyduje kolejność 
zgłoszeń. 
 
Miejsce obrad: 
 
Dokładne miejsce spotkania, tj. Łódź lub okolice, zostanie podane             
w późniejszym terminie, po zebraniu informacji o liczbie uczestników 
(formalne procedury). 
 
Publikacja: 
 
Szczegóły dotyczące warunków publikacji zostaną omówione w drugim 
dniu seminarium.   
 
Zgłoszenia: 
 
Prosimy dokonać na załączonym formularzu i przesłać na adres e-mail 

konferencja.kowptg@gmail.com  

Ostateczny termin zgłoszenia, w tym również tytułu referatu, 

upływa z dniem 15.06.2016 r.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
KONTAKT:         
 
Organizatorzy: 
 
prof. nadzw. UŁ, dr hab. Marcin Wójcik, UŁ, KGRiS 
 
dr Katarzyna Zajda, UŁ, KSWiM 
 
Sekretarz: dr Pamela Jeziorska-Biel, UŁ, KGRiS  
tel. 501-430-576, konferencja.kowptg@gmail.com   
 
Adres korespondencyjny:  
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych,  
Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej,  
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź 

 
 
 
 
 

 
 


