
 

 

 

 

 

 

Koło Naukowe Polityki Regionalnej po raz siódmy organizuje Ogólnopolski Dzieo Gospodarki 

Przestrzennej, znany jako Space Day. Jest to impreza kierowana do wszystkich, którzy chcą  poszerzyd 

wiedzę w zakresie teorii gospodarki przestrzennej, architektury, urbanistyki czy architektury 

krajobrazu. To jeden taki dzieo, kiedy wszyscy zainteresowani – wykładowcy, studenci, zaproszeni 

specjaliści w danych dziedzinach – mają możliwośd wspólnej dyskusji, zdobycia cennej wiedzy  

oraz przekazania swojej wiedzy innym. Głównym punktem programu jest sesja referatowa, podczas 

której każdy ze zgłoszonych kandydatów ma możliwośd przedstawienia swojego punktu widzenia na 

określony temat.  W tym roku motywem naszych rozważao będą wydarzenia masowe. Zależy nam 

aby wspólnie dostrzec związane z tym niewątpliwe zmiany w przestrzeni , zarówno te krótkotrwałe, 

jak i długofalowe. Na przykładach lokalnych i tych z całego świata spróbujemy zastanowid się nad 

sposobem ich organizacji w kwestiach przestrzennych, komunikacyjnych oraz infrastrukturalnych. 

Jaki wpływ omawiane wydarzenia wywierają na miasto, jaki na środowisko i, przede wszystkim, jaki 

na życie człowieka? 

 

Zapraszamy wszystkich do udziału w sesji referatowej „EVENT: city, wydarzenia masowe a przestrzeo 

i jej użytkownicy”, gdyż ciekawi nas w jaki sposób odbieracie owe procesy. Poniżej znajdują się 

wytyczne dla osób, które są zainteresowane udziałem w sesji referatowej. Wszystkich pozostałych 

zapraszamy w tym dniu do wysłuchania wystąpieo oraz uczestnictwa w debacie. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opłacalnośd organizacji wydarzeo na skalę międzynarodową na przykładzie… (Igrzysk 
Olimpijskich w Krakowie itp.) 

 Reorganizacja systemu komunikacji oraz ruchu lokalnego wokół imprez masowych 

 Betonowa dżungla na 8 dni – kreacja miasta na przykładzie festiwalu „Burning Man” na 
pustyni w Newadzie 

 Wioska (po)olimpijska – olimpijskie miasta widma czy kwitnące ośrodki sportu? 

 Rozwiązania systemu ewakuacji podczas wydarzeo masowych 

 Miasteczka turystyczne w sezonie i poza sezonem 

 Czy miasto może czerpad korzyści z organizacji imprezy na miarę Expo? 

 Monofunkcyjnośd przestrzenna – inwestycje typu ICE Kraków 

 Obawy i nadzieje mieszkaoców Krakowa związane ze Światowymi Dniami Młodzieży 

 Rewitalizacja opuszczonych przestrzeni poprzez organizację imprez masowych  
(np. Opener Festiwal a Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo) 

 

* problemy można rozpatrywad w kontekście zjawisk ogólnych, jak i na przykładzie wybranego 

miasta (Polska/świat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 W sesji referatowej w roli wolnego słuchacza mogą wziąd udział wszyscy sympatycy tematyki 
związanej z konferencją. 

 Udział w sesji referatowej mogą zgłosid studenci kierunków takich jak: gospodarka 
przestrzenna, geografia, architektura i urbanistyka,  architektura krajobrazu oraz inni 
zainteresowani tematyką wydarzenia.  

 Referat może byd przygotowany indywidualnie albo w parze. 

 Zgłoszenie udziału następuje poprzez wysłanie formularza (załącznik) na adres 
uek.knpr@gmail.com do 02.12.2015 r. z dokładnym tematem wystąpienia. 
W przypadku wyboru któregoś z powyższych tematów należy podad jego numer. 

 KNPR zastrzega sobie prawo do wyboru około 10 zgłoszeo. Udział w sesji referatowej  
zostanie potwierdzony drogą mailową do  03.12.2015 r. na adres podany w formularzu 
zgłoszeniowym. 

 Wybrani uczestnicy są zobowiązani do wysłania krótkich konspektów  z opisem pracy (max. 
700 znaków) do 13.12.2015 r. 
 

 

 

 Czas wystąpienia: 10 minut (max 12). 

 Referat powinien byd wsparty prezentacją multimedialną (Microsoft PP,  Prezi) , przesłaną 
drogą mailową na adres uek.knpr@gmail.com najpóźniej do 14.12.2015 r. do godziny 23.59, 
celem sprawdzenia poprawności zapisu oraz zgromadzenia wszystkich prezentacji na jednym 
dysku.  

 Debata rozpoczyna się po wszystkich wystąpieniach w  sesji referatowej. 

 Sesja referatowa odbędzie się w dwóch blokach, rozdzielonych przerwą kawową.  

 Udział w sesji referatowej  oraz debacie zostanie potwierdzony zaświadczeniem o 
uczestnictwie – obligatoryjne w przypadku chęci uzyskania punktów do stypendium za 
referat. 

 Spośród wszystkich prac trzy zostaną wyróżnione i nagrodzone. 
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