KOMUNIKAT 1
Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz
Instytut Geografii i Przestrzennego zagospodarowania PAN w Warszawie
zapraszają do udziału w
XVIII INTERDYSCYPLANARNYM SEMINARIUM KRAJOBRAZOWYM

MAPY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
REGIONALIZACJA HISTORYCZNO-KULTUROWA
Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 marca w IGiPZ PAN
w Warszawie ul. Twarda 55
W naukach o krajobrazie podejmowano liczne próby kartograficznego ilustrowania
zróżnicowania krajobrazów kulturowych. Większość z nich przedstawia rozkład
przestrzenny obiektów dziedzictwa kulturowego. Uznając całościowe podejście do
krajobrazu w wymiarze materialnym, fizjonomicznym i symbolicznym wizualizacja
kartograficzna jest wyzwaniem trudnym i ryzykownym. Organizatorzy Konferencji
podejmują próbę stworzenia forum do dyskusji nad dotychczasowymi osiągnięciami
i współczesnymi wyzwaniami w zakresie tworzenia map krajobrazów kulturowych.
Celem konferencji jest prezentacja:
• historycznego dorobku geografów w podejmowaniu prób kartograficznego
ilustrowania zjawisk przyrodniczo-kulturowych
• historycznego dorobku etnografów, historyków, architektów i in. w kartograficznej
rejestracji zjawisk kulturowych
• różnic w podejściach: klasyfikacji – typologii – regionalizacji – hierarchizacji
zjawisk przestrzennych w Polsce i w krajach ościennych
• współczesnych propozycji map krajobrazowych
• propozycji regionalizacji historyczno-kulturowej Polski
• dyskusji nad metodami i źródłami danych do ilustrowania warstwy niematerialnej
krajobrazu
• kartograficznego ilustrowania fizjonomicznej zmienności krajobrazu

KOMITET ORGANIZACYJNY
•
•
•
•

Prof. IGiPZ PAN dr hab. Joanna Plit – Przewodnicząca Komitetu
Mgr Katarzyna Pukowiec – Sekretarz Konferencji
Mgr Jolanta Więckowska
Mgr Patrycja Dzikowska

KOMITET NAUKOWY
•
•
•

Dr hab. Urszula Myga-Piątek
Prof. dr hab. Przemysław Śleszyński
Prof. PK dr hab. Zbigniew Myczkowski

Ważne terminy:
•
•

zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 lutego 2015 (karta zgłoszenia w załączniku)
opłatę konferencyjną należy wnieść do 15 lutego 2015 – wpłata na konto:
Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55
NIP 525 00 12 188
23 1240 6003 1111 0000 4943 3007
Bank Pekao S.A.
ul. Grzybowska 53/57
00-850 Warszawa

•

składanie prac do druku (numer 27 i 28 PKKK – 5 pkt) do 27 lutego 2015:
elektronicznie na adres redakcji: krajobraz.kulturowy@us.edu.pl oraz
w dwóch wydrukowanych egzemplarzy na adres:
Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG , ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

Koszty udziału w konferencji wynoszą:
1 dzień – 250 zł (koszty organizacyjne, bufety kawowe, obiad, kolacja)
2 dni – 350 zł (dodatkowo wycieczka i obiad)
Rezerwacja i koszty noclegu – po stronie uczestników (możliwość zamówienia noclegu
na ul. Twardej)

