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Sprawozdanie z 34. Międzynarodowej 
Konferencji Naukowej  
„Problematyka badawcza geografii przemysłu 
i usług”, Kraków, 3–4 grudnia 2018 r.

Tematem konferencji organizowanej przez Zakład Przedsiębiorczości i Gospodar-
ki Przestrzennej Instytutu Geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komi-
sji Edukacji Narodowej w Krakowie była problematyka przemysłu i usług w ujęciu 
badawczym. Współorganizatorami byli: Komisja Geografii Przemysłu i Usług Pol-
skiego Towarzystwa Geograficznego oraz Komisja Nauk Ekonomicznych i Staty-
styki Polskiej Akademii Nauk. W konferencji brało udział ponad 100 naukowców 
z uczelni polskich i zagranicznych, przedstawiając wyniki badań oraz uczestnicząc 
w dyskusji naukowej. Obrady trwały dwa dni i toczyły się równolegle w 15 sesjach 
w Audytorium Uniwersytetu Pedagogicznego oraz salach wykładowych. Pierwszą 
sesję plenarną otworzyli prof. dr hab. Zbigniew Zioło oraz dr Tomasz Rachwał z Za-
kładu Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersy-
tetu Pedagogicznego w Krakowie.

Szeroki zakres tematyczny konferencji obejmował zagadnienia przemian struk-
turalnych przemysłu Polski oraz społeczne, techniczne i ekonomiczne uwarunkowa-
nia rozwoju przemysłu. Tytuły referatów oraz program konferencji można odnaleźć 
na stronie konferencji: www.przemysl.up.krakow.pl. Obrady prowadzone były w ję-
zyku polskim oraz angielskim. Ze względu na międzynarodowy charakter konfe-
rencji można było zapoznać się z badaniami nad tą problematyką w krajach Unii 
Europejskiej oraz w państwach spoza Unii. Ogółem wygłoszono ponad 90 referatów, 
w tym ponad 30 było autorstwa gości z uczelni zagranicznych, m.in.: z Rosji, Czech, 
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Kazachstanu, Ukrainy, Węgier i Turcji. Tematyka referatów gości zagranicznych 
obejmowała szeroki zakres badawczy przemysłu i usług w ich krajach. Organizato-
rzy wydrukowali przed konferencją streszczenia wszystkich referatów, co pozwoliło 
dokonać wyboru uczestnictwa w poszczególnych sesjach. Dzięki tak interesującej 
i szerokiej tematyce badawczej można było zapoznać się z aktualnymi problemami, 
którymi zajmują się naukowcy w wielu państwach oraz nawiązać kontakty. Intere-
sującym aspektem konferencji był liczny udział w obradach studentów, którzy w ra-
mach zajęć wykładowych wysłuchali referatów w wybranych sesjach.

Referaty zostaną opublikowane w czasopismach Komisji Geografii Przemysłu 
Polskiego w latach 2019–2020. 




