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ZAŁOŻENIA KONFERENCJI
Konferencja „Sto lat rozwoju polskiej wsi. Interdyscyplinarny dialog międzypokoleniowy”
jest zwieńczeniem projektu badawczego realizowanego przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa
PAN, którego tematem był rozwój polskiej wsi w stuleciu 1918-2018. W ramach wyżej
wymienionego projektu opublikowana została obszerna monograﬁa: Ciągłość i zmiana. Sto lat
rozwoju polskiej wsi. Tom 1 i 2, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Wydawnictwo
Naukowe Scholar, Warszawa 2019.
Rocznica stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości okazała się impulsem do podjęcia wyzwania, jakim było opracowanie wielostronnego obrazu przekształceń zachodzących
na obszarach wiejskich, mających miejsce w tak długim okresie. Podjął je interdyscyplinarny
zespół naukowców, zajmujących się od dziesięcioleci zagadnieniami stanowiącymi przedmiot zainteresowania różnych dyscyplin: ekonomii, socjologii, demograﬁi, antropologii kulturowej, zagospodarowania przestrzennego, politologii itd. Wspomniana wyżej monograﬁa jest
efektem środowiskowej dyskusji i współpracy. Założyliśmy bowiem, że wszechstronne rozpoznanie stuletniej dynamiki przemian wsi jest możliwe tylko przy zaangażowaniu różnych
dyscyplin nauk społecznych i późniejszej konfrontacji rezultatów ich analiz. Ten swoisty
dialog interdyscyplinarny stanowi istotny wkład metodologiczny projektu.
Zapraszamy do kontynuacji tego dialogu; zarówno przez podjęcie polemiki z dotychczasowymi opracowaniami, jak i podjęcie nowych, dotąd nie analizowanych wątków
stuletnich przemian polskiej wsi.

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI
Zgłoszone referaty powinny odnosić się do problematyki rozwoju polskiej wsi, w ujęciu
historycznym, jak i/lub prospektywnym. Organizatorom konferencji zależy szczególnie na
opracowaniach naukowych formułujących nowe propozycje metodologiczne wzbogacające teorię i politykę rozwoju wsi, prezentujących oryginalne syntezy ewolucji wsi oraz
rekomendacje pożądanych kierunków badań nad problematyką wiejską. W każdej sesji
chcielibyśmy zaprezentować przynajmniej jeden referat przygotowany przez młodych pracowników naukowych. Wygłoszone referaty, a także inne zgłoszone na konferencję, które
uzyskają pozytywne recenzje, zostaną opublikowane w tomie pokonferencyjnym wchodzącym
w cykl serii „Sto lat rozwoju polskiej wsi” lub kwartalniku „Wieś i Rolnictwo”.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
Dzień pierwszy – 10.10.2019 (czwartek)
Pierwszy dzień konferencji składać się będzie z trzech sesji, nawiązujących
tematycznie do głównych części monograﬁi Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju
polskiej wsi:
Sesja I: Wiejskie społeczności
Referat wprowadzający – dr hab. Hanna Podedworna
Sesja II: Wiejska kultura
Referat wprowadzający – prof. dr hab. Roch Sulima
Sesja III: Wiejska przestrzeń i gospodarka
Referat wprowadzający – prof. dr hab. Janusz Kaliński
Dzień pierwszy zakończy się koktajlem okolicznościowym
Dzień drugi – 11.10.2019 (piątek)
Współorganizatorami drugiego dnia jest Centralna Biblioteka Rolnicza i Polskie
Wydawnictwo Rolnicze.
Ten dzień poświęcony będzie pamiętnikom i dokumentom osobistym jako
źródle wiedzy o wsi. W jego ramach przewidujemy:
• naukową debatę nt. „Dokumenty osobiste jako źródło… czy tylko wiedzy:
ich nowe formy i możliwości wykorzystania”;
• wernisaż pn. „Dokumenty osobiste jako źródło wiedzy o wsi”, na którym znajdą
się oryginały dokumentów przesłanych na konkurs Instytutu Rozwoju Wsi
i Rolnictwa PAN i Polskiego Wydawnictwa Rolniczego „Sto lat mojego
gospodarstwa”, a także materiały będące w zasobach Centralnej Biblioteki
Rolniczej.
Dzień drugi zakończy pożegnalny lunch

MIEJSCE KONFERENCJI
Dzień pierwszy konferencji - Polska Akademia Nauk, Pałac Staszica
ul. Nowy Świat 72, Warszawa, Sala Lustrzana
Dzień drugi konferencji - Centralna Biblioteka Rolnicza
ul. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa
KALENDARIUM
Nadsyłanie kart zgłoszeń poprzez formularz rejestracyjny, dostępny na stronie
konferencji, do 30 czerwca 2019 r.
Nadsyłanie rozszerzonych abstraktów (do 3 stron) zawierające także zawierających
pozycje bibliograﬁczne do 30 czerwca 2019 r.
Przesyłanie tekstów referatów do 1 września 2019 r.
Abstrakty oraz teksty referatów prosimy przesyłać na adres mailowy:
grantstuletni@irwirpan.waw.pl
Udział w konferencji jest bezpłatny.
PUBLIKACJA
Teksty artykułów po pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w tomie pokonferencyjnym wchodzącym w cykl serii „Sto lat rozwoju polskiej wsi” lub kwartalniku
„Wieś i Rolnictwo”.
Prosimy przygotować teksty zgodnie z wymogami redakcyjnymi jak tu:
www.kwartalnik.irwirpan.waw.pl/pl/instrukcje-dla-autorow
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