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INFORMACJE NAUKOWE
Regional Conference of the International Geographical Union
Traditional Wisdom and Modern Knowledge for the Earth’s Future
Kioto, 4–9 sierpnia 2013 r.
W 2013 r. Regionalna Konferencja Międzynarodowej Unii Geograficznej
(MUG) odbyła się w 4–9 sierpnia w japońskim mieście Kioto. Hasłem przewodnim konferencji było „Tradycyjna mądrość i nowoczesna wiedza dla przyszłości Ziemi1”. W konferencji wzięło udział ok. 1,5 tys. geografów z całego
świata. Warto wspomnieć, że pod względem liczby uczestników reprezentacja
Polski była drugą europejską reprezentacją, po Francuzach. Spośród polskich
ośrodków naukowych na konferencji w Kioto były reprezentowane: Warszawa,
Kraków, Poznań, Wrocław, Katowice, Łódź.
Konferencja odbywała się w słynnym Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Kioto, znanym przede wszystkim jako miejsce podpisania Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w 1997 r.,
która była jednym z pierwszych kroków w kierunku ochrony środowiska na
szczeblu międzynarodowym. Współorganizatorem konferencji była Japońska
Rada Naukowa (Science Council of Japan). Organizacjami wspierającymi były:
The Tohoku Geographical Association, GIS Association of Japan, Association
of Japanese Geographers, Japanese Organization of Geographical Sciences,
Japan Association for Quaternary Research, Tokyo Geographical Society, The
Human Geographical Society of Japan, The Japanese Society for Geographical
Sciences, Japanese Geomorphological Union, The Japan Association of Economic Geographers, The Association of Historical Geographers in Japan, Fukutake
Foundation oraz Japan Geographic Data Center.
W dniu 5 sierpnia 2013 r. odbyło się uroczyste otwarcie konferencji, które
swą obecnością uświetnił książę Akishino i księżna Kiko. Podczas ceremonii,
obok tradycyjnych przemówień, wręczono złote medale najlepszym uczestnikom Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej (wśród laureatów znaleźli się
reprezentanci: Rumunii, Słowacji, Singapuru, Meksyku, Chorwacji, Australii
i Łotwy). Na zakończenie, organizatorzy przygotowali niespodziankę w postaci
występu tradycyjnego japońskiego zespołu bębniarzy – KUSW Konko Toin
High School Drum Troop.
1
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Podczas konferencji aż 12 sesji zorganizowała Komisja Geografii Politycznej, działająca w ramach MUG. Tematyka sesji dotyczyła m.in.
 nowych definicji terytorium, suwerenności i przestrzeni,
 nowych kategorii granic w badaniach granicznych,
 migracji, mniejszości etnicznych,
 lokalizacji ruchów społecznych w dobie globalizacji,
 militaryzacji i demilitaryzacji z perspektywy porównawczej,
 retoryki politycznej, reprezentacji mediów i kultury popularnej w tworzeniu potęgi państw,
 współczesnej geografii politycznej i geopolityki w Azji.
Po zakończeniu sesji z geografii politycznej odbyło się otwarte posiedzenie
Komisji Geografii Politycznej (KGP), podczas którego przewodnicząca Elena
dell’Agnese zaprezentowała sprawozdanie z dotychczasowych prac komisji,
pokazała strukturę organizacyjną oraz zaproponowała szereg przedsięwzięć planowanych do zrealizowania. Ponadto opowiedziała o nowej inicjatywie komisji
– reprezentacji młodych badaczy włączonych w pracę KGP.
Organizatorzy konferencji przygotowali także dla uczestników szereg atrakcji
dodatkowych, w tym m.in. pokonferencyjne wycieczki, ceremonię parzenia herbaty, wystawę starych map zorganizowaną przez Muzeum Uniwersytetu w Kioto.
Katarzyna Leśniewska
Wydział Nauk Geograficznych UŁ
Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych

IV EUGEO Congress
Europe, what’s next? Changing geographies and geographies of change
Rzym, 5–7 września 2013 r.
W dniach 5–7 września 2013 r. odbył się w Rzymie IV Kongres Stowarzyszenia Towarzystw Geograficznych w Europie (EUGEO), którego hasłem przewodnim było pytanie: Europa, co dalej? zmieniająca się geografia i geografia
zmian. Współorganizatorami konferencji byli: Stowarzyszenie Włoskich Geografów AGEI (Associazione dei Geografi Italiani), Włoskie Stowarzyszenie
Nauczycieli Geografii AIIG (Associazione Italiana Insegnanti di Geografia),
Włoskie Towarzystwo Geograficzne SGI (Società Geografica Italiana) oraz Towarzystwo Studiów Geograficznych SSG (Società di Studi Geografici). W skład
komitetu naukowego konferencji weszli: Sergio Conti, Gino De Vecchis, Franco
Farinelli, Henk Ottens, Franco Salvatori oraz Lidia Scarpelli. Obrady konferencyjne miały miejsce na terenie campusu Rzymskiego Uniwersytetu La Sapienza.
Sponsorem konferencji był koncern ESRI – światowy lider w tworzeniu opro-
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gramowania systemów informacji geograficznej (GIS), który ufundował siedem
grantów dla młodych naukowców.
Ceremonia otwarcia konferencji odbyła się na Kapitolu, a jej głównymi gośćmi byli: Henk Ottens – prezydent EUGEO, z Royal Dutch Geographical
Society (KNAG), Franco Salvatori – były prezydent Włoskiego Towarzystwa
Geograficznego, Massimo Bray – Minister Kultury, Luigi Frati – rektor Rector
Uniwersytetu La Sapienza oraz Ignazio Marino – burmistrz Rzymu.
W drugiej części ceremonii odbyła się uroczysta sesja plenarna, podczas
której głos zabrali: Vladimir Kolossov – prezydent Międzynarodowej Unii Geograficznej (IGU), reprezentujący Rosyjską Akademię Nauk, oraz Anne Buttimer
– była prezydent IGU, przedstawicielka Uniwersytetu w Dublinie. Vladimir
Kolossov wygłosił wykład na temat suwerenności, spornych granic w kontekście
współczesnej geografii. Z kolei Anne Buttimer zabrała głos na temat zmian
praktyk geograficznych i wyzwań XXI w.
W ramach konferencji odbyły sie cztery panele tematyczne oraz 38 sesji.
Panele dotyczyły takich zagadnień, jak: zmieniająca się geografia i wyzwania
polityczne w europejskiej współpracy terytorialnej oraz strategii w makroregionach UE, geograficzne problemy toponomii, Unia Europejska między USA
a Chinami – w kierunku trzybiegunowego systemu światowego czy chińskocentrycznego systemu świata, wymiar badań i czasopisma geograficzne: systemy
oceny, wydawnictwa i otwarty dostęp.
Sesje Kongresu poruszały bardzo zróżnicowaną tematykę geograficzną, w tym
m.in.:
– alternatywne sieci żywieniowe – jakość i zakorzenianie biopolityki,
– poza „Twierdzą Europy” – graniczne i transgraniczne procesy wzdłuż grnic zewnętrznych Unii Europejskiej,
– przełamywanie granic: geografowie dla nowej geografii Europy,
– kartografia, geografia, informacje geograficzne – wizualizacje i analizy,
– nowe podejście do badań nad krajobrazem – różne spojrzenia na sprawy
terytorialne,
– rola i wartość Wspólnej Polityki Rolnej w zmieniającym się świecie – środowisko jako kluczowy czynnik w przejściu przez obecny światowy kryzys gospodarczy,
– porównawcza geografia urbanistyczna miast postsocjalistycznych,
– konwergencja, różnice regionalne i spójność społeczna: jak kryzys finansowy zmienił europejską geografię,
– kryzys i nowa geografia rynków finansowych w regionach europejskich,
– recesja ekonomiczna w turystyce,
– ESPON w zmieniającej się Europie,
– etyka a wiedza geograficzna,
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– zróżnicowanie etno-kulturowe a kwestie narodowe,
– geografia transformacji: obowiązki, procesy – nowe ruchy społeczne,
– geografia i literatura: od światowych recenzji do rozwoju terytorialnego,
– wyzwania edukacji geograficznej w zmieniającej się geografii,
– współzależności pomiędzy polityką, zużyciem energii oraz zmianami globalnymi środowiska: perspektywa geograficzna,
– wspólny krajobraz: geograficzna różnorodność krajobrazu i zmian w postrzeganiu z perspektywy czasu,
– zróżnicowane perspektywy geograficzne dotyczące zagrożeń i katastrof,
– nowe specjalizacje: Europa i jej regiony sąsiednie,
– „stara” i „nowa” geografia gospodarcza: perspektywy wzrostu i rozwoju
miast,
– planowanie stosunków „zewnętrznych”: strategiczne partnerstwo, polityka
sąsiedztwa i ich wpływ lokalny,
– kartografia postmodernistyczna: epistemologiczne i metodologiczne problemy,
– rozwój obszarów wiejskich i lokalnych tożsamości w Unii Europejskiej,
– powietrze, woda, trzęsienia ziemi: postrzeganie zagrożeń środowiskowych
i kształtowanie krajobrazu,
– zrównoważona gospodarka gruntami,
– europejskie miasto: europejski model zarządzania miejskiego,
– trendy w geografii historycznej – badania i metody w planowaniu przestrzennym,
– krajobrazy symboliczne.
Dodatkową atrakcją konferencji była możliwość zwiedzania willi Celimontana, która od 1926 r. należy do Włoskiego Towarzystwa Geograficznego. W willi
mieści się biblioteka z ponad 400 tys. woluminów oraz zbiór opracowań kartograficznych. Organizatorzy Kongresu zorganizowali w willi koncert Rzymskiej
Orkiestry Symfonicznej, która zagrała utwory Niccolo Paganiniego oraz Piotra
Czajkowskiego.
Podczas konferencji wygłoszono ponad 450 referatów, a zakończyło ją podsumowujące przemówienie Henka Ottensa – prezydenta EUGEO.
Katarzyna Leśniewska
Wydział Nauk Geograficznych UŁ
Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych

