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z każdej lokalizacji, do której dociera Internet 

 

 

Termin konferencji 
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Idea konferencji 

Polska wies  staje w obliczu nowych wyzwan  rozwojowych wynikających z rosnącej dynamiki pro-

ceso w społeczno-gospodarczych – w ostatnim czasie zintensyfikowanych globalną sytuacją pande-

mii – a takz e zmian klimatycznych oraz kulturowych. Zmieniające się na wielu płaszczyznach uwa-

runkowania rozwoju zmuszają do nieustannego poszukiwania efektywnych narzędzi, które 

pozwoliłyby spożytkować zasoby oraz uruchomić potencjały drzemiące w społecznościach 

lokalnych. Pojawia się zapotrzebowanie na innowacje społeczne – działania podejmowane dla 

wspo lnego dobra  i związane z tzw. etyczną sprawiedliwos cią społeczną (Babis 2014: 12).  

To włas nie w innowacjach społecznych upatruje się narzędzi pozwalających na korzystanie z dotąd 

„zamroz onego” kapitału społecznego i intelektualnego a tym samym na budowę, innowacyjnego 

i kreatywnego społeczen stwa, kto re jest otwarte na zmiany (Kolarska-Bobin ska 2014:7). Innowacje 

społeczne wydają się nieodzowne w rozwiązywaniu problemo w natury ekologicznej, poprzez zmia-

nę wzorco w konsumpcji oraz inicjowanie wspo lnych działan  na rzecz s rodowiska naturalnego. 

Sprzyjac  mogą takz e ochronie i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego, a tym samym wzmacnianiu 

toz samos ci na poziomie wspo lnot lokalnych i narodowych. Wreszcie, innowacje społeczne uznane 

byc  mogą za przełomowe podejs cie polegające na pogodzeniu działan  ekonomicznych z działaniami 

społecznymi (Orłowski 2014: 13). Przykładem takich innowacji są przedsięwzięcia powstałe w nur-

cie przedsiębiorczos ci społecznej, kto ra rozpowszechniła się w ostatnich dziesięcioleciach jako kon-

sekwencja powojennej transformacji systemo w społecznych i niedoboro w na wolnym rynku, 

zwłaszcza w zakresie dostarczania tych do br społecznych, kto re powinny byc  dostępne dla wszyst-

kich obywateli, niezalez nie od ich statusu ekonomicznego. 

W krajach UE moz na zaobserwowac , z e wymienione wyz ej procesy zwiększyły dynamikę wszyst-

kich podmioto w trzeciego sektora: społeczen stw, fundacji, spo łdzielni zwykłych i społecznych oraz 

firm (Les  2008). Biorąc pod uwagę tak szerokie spektrum dziedzin z ycia oraz instytucji, w kto rych 

istnieje potrzeba wdraz ania innowacji społecznych, stwierdzic  nalez y z e zagadnienie to zyskuje klu-

czowe znaczenie dla przyszłos ci polskiej wsi i jej mieszkan co w, a tym samym zasługuje na pogłę-

bioną, naukową debatę. 
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Cel konferencji 

Celem konferencji jest interdyscyplinarna dyskusja nad załoz eniami, promocją i praktyką wdraz a-

nia na polskiej wsi innowacji społecznych, rozumianych jako działania służące rozwiązywa-

niu problemo w w sferze społecznej, gospodarczej, ekologicznej i kulturowej a takz e nawiązywaniu 

nowych relacji i znajdowaniu nowych sposobo w wspo łpracy między grupami społecznymi zaanga-

z owanymi w rozwo j lokalny. 

 

Organizatorzy zapraszają do udziału osoby zainteresowane (naukowo lub z przyczyn praktycznych 

i zawodowych) innowacjami (por. Wyrwa 2014: 48): 

 ro wnowaz ącymi cele społeczne, gospodarcze i ekologiczne wpisane w rozwo j polskiej wsi 

i rolnictwa; 

 generującymi konstruktywną zmianę społeczną w społecznos ciach wiejskich, ukierunkowaną 

zwłaszcza na poprawę jakos ci z ycia  i usług publicznych; 

 przynoszącymi zyski gospodarcze poprzez wykorzystanie lokalnych zasobo w; 

 wdraz anymi przez instytucje publiczne, podmioty biznesowe i organizacje pozarządowe dzia-

łające na rzecz mieszkan co w wsi; 

 adresowanymi do grup społecznych o szczego lnych potrzebach. 

 

Powyz sza lista cech innowacji społecznych wskazuje moz liwe kierunki rozwaz an , jednak nie wy-

czerpuje poruszanej na konferencji tematyki.  

Organizatorzy są otwarci na tematy nieszablonowe: naświetlające nowe zjawiska, przemil-

czane problemy oraz wciąż nieupowszechnione rozwiązania wypracowane w obszarze nauk 

społecznych.  
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Informacje organizacyjne 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie formularza zgłoszenio-

wego (załączonego do niniejszego komunikatu) oraz uzyskanie od organizatoro w kodu dostępu po-

zwalającego na dołączenie do wydarzenia online za pomocą specjalnej platformy internetowej.  

Uczestnicy wygłaszający referat i zgłaszających tekst do publikacji wnoszą opłatę w wysokos ci   

150 zł  (na pokrycie  kosztów publikacji). 

Zgłoszone teksty zostaną opublikowane w formie rozdziału w recenzowanej monografii  

w Wydawnictwie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (znajduje się w wykazie wydawnictw 

MNiSW). Monografia otrzyma swo j numer DOI i będzie dostępna w wersji elektronicznej. Egzem-

plarze papierowe trafią do wiodących bibliotek publicznych oraz do rąk autoro w. 

Organizatorzy przewidują ro wniez   moz liwos c  opublikowania wybranych teksto w w czasopis mie 

"Przestrzeń Społeczna (Social Space)”, kto re jest indeksowane w bazach: SCOPUS Arianta, DOAJ, 

Electronic Journals Library, JournalSeek, BazHum i ERIH+ oraz znajduje się w ministerialnym wyka-

zie czasopism punktowanych (20 pkt). 

 

Termin nadsyłania zgłoszen  do udziału w konferencji upływa dnia 30 wrzes nia 2020 roku.  

Zgłoszenia prosimy wysyłac  wyłącznie na załączonym formularzu na adres e-mail: 

agnieszka.tworzyk@ur.krakow.pl 

O akceptacji referatu uczestnicy zostaną poinformowani do dnia 05 paz dziernika 2020 roku. 

 

Dane dotyczące platformy internetowej (wraz ze szczegółową instrukcją logowania) oraz 

kod dostępu do wydarzenia online zostaną przesłane każdemu z uczestników w późniejszym 

terminie — po opracowaniu programu konferencji. 

 

Termin wniesienia opłaty zw. z wygłaszaniem referatu i publikacją tekstu upływa  

dnia 12 paz dziernika 2020 roku. 

Nr konta i dane do wniesienia opłat konferencyjnych: 

Alior Bank S.A. 86 2490 0005 0000 4530 1756 3779 

W tytule przelewu:  imię i nazwisko uczestnika, nazwa instytucji  

oraz dopisek „Innowacje społeczne”  
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Z przyczyn niezalez nych od organizatoro w konferencja nie moz e odbyc  się w pierwotnie planowa-

nej, stacjonarnej formie na terenie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołąttaja w Krakowie. Wy-

nika to z zarządzenia JM Rektora dot. przeciwdziała rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz z troski 

o bezpieczen stwo gos ci i całej społecznos ci akademickiej ww. uczelni. W tej sytuacji (zaistniałej 31 

sierpnia br.), zgodnie z wczes niejszymi ustaleniami, Komitet Organizacyjny podjął decyzję o prze-

prowadzeniu konferencji w formie online.  Zmiana formy konferencji nie ma wpływu na decyzję or-

ganizatoro w o wydaniu monografii. 

 

Rejestracja audio-wideo 

Komitet Organizacyjny zdecydował, iz  konferencja nie będzie transmitowana online poza platformą 

internetową wykorzystaną do zorganizowania wydarzenia. Nie planuje się ro wniez  rejestracji audio

-wideo ogółu wystąpień oraz dyskusji w celu późniejszego zamieszczenia w popularanych 

serwisach streamingowych typu YouTube.  Niemniej dopuszcza się moz liwos c  nagrania własnego 

wystąpienia przez osobę referującą na potrzeby promocji lub dydaktyki — o zamiarze takim prosi-

my poinformowac  wczes niej organizatoro w. 

 

Wszelkie pytania w zakresie rejestracji, opłat i warunko w uczestnictwa prosimy kierowac  na adres 

e-mail p. Agnieszki Tworzyk:  agnieszka.tworzyk@ur.krakow.pl 

 

 

Zapraszamy do nadsyłania załączonego formularza zgłoszeniowego 

i do zdalnego uczestnictwa w konferencji. 

          KOMITET ORGANIZACYJNY 

 

 


