Zebranie Plenarne
Komitetu Nauk Geograficznych
PAN
Warszawa
13 czerwca 2014 roku

Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie protokołu i porządku obrad.
2. Wybory uzupełniające do KNG PAN.

3. Bieżące sprawy funkcjonowania Komitetu
4. Referaty Laureatów Dyplomu im. Eugeniusza Romera za najlepszą pracę doktorską w
roku 2012 – dr Ewy Kołaczkowskiej pt. „Rozmieszczenie inwazyjnych gatunków roślin w
dolinach małych rzek wschodniego Mazowsza” (geografia fizyczna) oraz dr Jadwigi Gałki
pt. „Polacy w przestrzeni społecznej Londynu u progu XXI wieku” (geografia społecznoekonomiczna).
5. Referat prof. dr hab. Jerzego Bańskiego pt. ”Przekształcenia środowiska geograficznego
Polski w perspektywie 2050: scenariusze, prognozy i konsekwencje”– propozycja grantu
do NCBiR (tytuł roboczy)

6. Propozycja czasopisma Komitetu Nauk Geograficznych PAN
7. Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Dnia Geografa - 23 kwietnia 2014 r. – referuje prof. dr
hab. Andrzej Lisowski
8. Konferencja MUG w Krakowie

9. Sprawozdanie z działalności Zespołów Problemowych KNG PAN (referują kierownicy
zespołów)
10. Dyskusja

1.Przyjęcie porządku obrad i protokołu Z
ostatniego Zebrania Plenarnego KNG
PAN – 16 grudnia 2013 roku

Prof. dr hab.
Andrzej Jankowski
zmarł 9 maja 2014 roku

2. Wybory uzupełniające do
Komitetu Nauk Geograficznych PAN

Lista kandydatów:

1. Dr hab. Mirosław Błaszkiewicz, prof. IGiPZ PAN
2. Prof. dr hab. Stanisław Ciok (UWr)
3. Dr hab. Wacław Florek, prof. AP (Słupsk)
4. Prof. dr hab. Maria Łanczont (UMCS Lublin)
5. Dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW
6. Prof. dr hab. Rajmund Przybylak (UMK Toruń)

3. Bieżące sprawy funkcjonowania
Komitetu Nauk Geograficznych PAN
(referuje przewodniczący
prof. dr hab. A. Kostrzewski)

Daty posiedzeń sekretariatu i prezydium KNG

Listy do Pani Minister
prof. dr hab. Leny KolarskiejBobińskiej

Szanowna Pani
Prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Szanowna Pani Minister,
W imieniu Komitetu Nauk Geograficznych PAN, po konsultacjach z przedstawicielami ośrodków geograficznych
reprezentujących różne kierunki badań oraz zgodnie z uchwałą podjętą na posiedzeniu plenarnym Komitetu w dniu 21
czerwca 2013 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o dokonanie zmiany w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i
artystycznych.
Proponowana zmiana dotyczy przyporządkowania geografii nie tylko do ‘obszaru nauk przyrodniczych – dziedzina nauk
o Ziemi’ (stan obecny), ale również do ‘obszaru nauk społecznych – dziedzina nauk ekonomicznych’. Dwuobszarowy
charakter dyscypliny geografia jest usankcjonowany w Polsce, ale niestety nieformalnie. Pola badawcze geografii jako
dyscypliny dwuobszarowej są ustabilizowane i uznane poprzez:
1) Tematykę prac będących podstawą nadawania stopni i tytułu naukowego. Wnioski geografów w Centralnej Komisji
ds. Stopni i Tytułów są rozpatrywane, albo w Sekcji V ‘Nauki Matematyczne, Fizyczne, Chemiczne i Nauki o Ziemi’ wnioski z zakresu geografii fizycznej, albo w Sekcji II ‘Nauki Ekonomiczne’ – wnioski z geografii społecznoekonomicznej;
2) Problematykę realizowanych projektów badawczych i wdrożeniowych (odrębne panele w NCN dla geografów
fizycznych i społeczno-ekonomicznych);
3) Profil kształcenia na studiach I i II stopnia (specjalności z geografii fizycznej i geografii społeczno-ekonomicznej oraz
odrębne komisje doktorskie funkcjonujące na wydziałach).
Zdaniem środowiska geografów w pełni uzasadnia to uznanie dyscypliny ‘geografia’ jako mieszczącej się w ramach
obszarów nauk przyrodniczych i nauk społecznych.
Postulat ten był już kierowany w latach 2011-2012 m.in. do przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
prof. dr hab. Tadeusza Kaczorka, do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbary Kudryckiej,
przewodniczącego Zespołu ds. Zmian w Przepisach Dotyczących Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Krzysztofa
Krasowskiego.

c.d
W wykazie dyscyplin ‘geografia’ została umieszczona tylko w obszarze nauk przyrodniczych w dziedzinie nauk o Ziemi,
łącznie z geofizyką, geologią i oceanologią. Tymczasem współczesna geografia obejmuje w równym stopniu
problematykę właściwą naukom przyrodniczym (geografia fizyczna) i społecznym (geografia społeczno-ekonomiczna).
Dwuobszarowy charakter geografii pojawia się m.in. w międzynarodowej klasyfikacji dyscyplin naukowych Organizacji
Współpracy i Rozwoju (OECD) i strukturze European Research Council. Warto zaznaczyć, że w projekcie pierwszej
wersji klasyfikacji nauki w Polsce (opracowanej przez MNiSZW w 2010 r.) dyscyplinę ‘geografia’ w całości przypisano
do obszaru nauk społecznych. W kolejnym roku została już w całości zakwalifikowana do obszaru nauk przyrodniczych
(obowiązująca klasyfikacja nauki zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 8 sierpnia 2011 r.).
Uwzględnienie dyscypliny ‘geografia’ w dwóch dziedzinach wiedzy (nauki o Ziemi, nauki ekonomiczne) nie byłoby
precedensem. W wykazie obszarów, dziedzin i dyscyplin zawartych w ministerialnym rozporządzeniu w dwóch
dziedzinach wiedzy umieszczono kilka dyscyplin (biochemia, biofizyka, geofizyka, nauki o zarządzaniu, ochrona
środowiska, inżynieria rolnicza, technologia chemiczna), a jedną dyscyplinę (biotechnologia) przypisano nawet do trzech
dziedzin.
Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie naszego postulatu, co znacznie ułatwi funkcjonowanie naszej dyscypliny.
Zabiegamy o nadanie dyscyplinie ‘geografia’ charakteru dwuobszarowego, natomiast nie postulujemy utworzenia
odrębnych dyscyplin. Komitet Nauk Geograficznych PAN, jako gremium pochodzące z wyboru, jest gotowe przedstawić
Pani Minister i osobom bezpośrednio prowadzącym sprawę klasyfikacji, bardziej szczegółowe wyjaśnienia w obu
prezentowanych kwestiach. Prezydium KNG PAN zostało zobowiązane do podjęcia rozmów w tej sprawie w
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie uchwały podjętej na Posiedzeniu Plenarnym w dniu 21
czerwca 2013 r.
Łączę wyrazy poważania
prof. zw. dr hab. Andrzej Kostrzewski

Przewodniczący
Komitetu Nauk Geograficznych PAN

Warsztaty Geograficzne „Wyspy Jońskie 2014”

Środowisko geograficzne i współczesne przemiany krajobrazu
25.04 – 4.05 2014
SPRAWOZDANIE
Organizatorzy:
Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski, Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk
Dr hab. Maciej Dłużewski, Dr hab. Irena Tsermegas, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,
Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Kalliopi Gaki-Papanastasiou, Wydział Geologii i Geośrodowiska Narodowego
Uniwersytetu Ateńskiego
Dr Dimitris Papanastasiou, Instytut Geodynamiczny Narodowego Obserwatorium Ateńskiego
Polskie Towarzystwo Geograficzne, o. Katowice

Materiały Warsztatowe:
"Środowisko geograficzne i współczesne przemiany krajobrazu”
Redakcja tomu: Irena Tsermegas, Maciej Dłużewski
Zawierają 26 artykułów, 249 stron

Warsztaty Geograficzne „Wyspy Jońskie 2014” c.d.

W trakcie warsztatów wygłoszono 29 referatów dotyczących problematyki geograficznej Wysp
Jońskich, Peloponezu i Grecji kontynentalnej z zakresu geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej,
bazujących na wynikach badań własnych prowadzonych przez organizatorów z Polski i Grecji w
ramach projektów naukowych finansowanych przez NCN i UE, a także na podstawie informacji
pozyskanych z literatury.
Warsztaty trwały 10 dni, trasa liczyła 2020km autokarem i około 120 Mm promem
W Warsztatach uczestniczyły 34 osoby, specjaliści z zakresu geografii fizycznej i społecznoekonomicznej (w tym 12 profesorów zwyczajnych, 11 profesorów nadzwyczajnych, 5 doktorów, 5
magistrów), z 13 jednostek geograficznych wchodzących w skład 11 uniwersytetów (Uniwersytet
Adama Mickiewicza, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jana Kazimierza, Uniwersytet Jagielloński,
Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w
Jarosławiu, Uniwersytet Warszawski, Państwowy Instytut Geologiczny, Uniwersytet Ateński).
Warsztaty organizowane były przez Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wydział Geografii i Studiów
Regionalnych UW oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne o. Katowice we współpracy z Narodowym
Uniwersytetem Ateńskim.

Warsztaty Geograficzne „Chiny 2015”

„W kolebce cywilizacji – od pustyń do tropików”

5-20.09.2015
W pierwszej części Warsztatów poznamy Chińskie pustynie z interesującymi formami rzeźby eolicznej,
zarówno akumulacyjnej jak i erozyjnej, występującymi na pustyni Tennger i Badain Jaran. Formy te od
ponad 2000 lat towarzyszyły kupcom podążającym Jedwabnym Szlakiem z Chin na Zachód kontynentu.
Położone wzdłuż Jedwabnego Szlaku oazy stały się głównymi miejscami schronienia, co pozwoliło na ich
rozkwit gospodarczy i kulturowy. Do dziś skrywają one, dzięki pustynnemu klimatowi, jedne z
największych skarbów Azji – m in. najstarsze na terenie cesarstwa (IV w. n.e.), odkryte dopiero w 1900r.
świątynie buddyjskie. Od zawsze rozwój regionu uzależniony był od pustynnienia i rozprzestrzeniania się
pól wydmowych. W dostosowaniu się człowieka do warunków środowiskowych pomagały
skomplikowane systemy irygacyjne doprowadzające wodę nawet z Wyżyny Tybetańskiej.

Warsztaty Geograficzne „Chiny 2015” c.d.

Druga część Warsztatów przebiegać będzie na terenach Chin południowo-zachodnich. Jest to obszar głównie prowincji
Junan, słynący z występowania tu na ogromnej powierzchni wieżowego krasu tropikalnego, formującego jeden z
najbardziej niezwykłych na ziemi krajobrazów. W krajobrazie tym występują setki tysięcy ostańcowych form,
rozdzielonych poljami i depresjami, przez które spokojnie płyną rzeki, nawadniające pola ryżowe. Krajobraz ten tworzy
specyficzne środowisko interakcji człowieka i natury o niezwykłej i bardzo zróżnicowanej problematyce:
geomorfologicznej, krajobrazowej, społeczno-kulturowej, ekologicznej, gospodarczej itp. Obserwować tu możemy nie
tylko specyficzny przebieg procesów i zjawisk geomorfologicznych (krasowych, erozyjnych, hydrologicznych itp.),
ale również niezwykłe formy determinacji środowiskowej warunków życia i działalności człowieka oraz formy jego
oddziaływania na środowisko, zarówno racjonalne, dostosowawcze, jak i te, prowadzące do degradacji środowiska
przyrodniczego i zaniku lokalnej kultury.
Przemieszczając się pomiędzy dwoma regionami nie sposób nie poznać dwóch najważniejszych chińskich miast –
położonego na początku Jedwabnego Szlaku Xian, znanego m. in. z terakotowej armii oraz stolicy Chin – Pekinu, z
Zakazanym Miastem i położonym w pobliżu Wielkim Murem.
Podstawowe informacje wstępne:
Termin: 5.09-20.09.2015 (16 dni).
Orientacyjny koszt warsztatów: 11500zł
Termin zgłoszeń: do 30.09.2014
Organizatorzy:
Komitet Nauk Geograficznych PAN,
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW,
Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego,
Polskie Towarzystwo Geograficzne-oddział katowicki

4. Referaty Laureatów Dyplomu im. Eugeniusza
Romera za najlepszą pracę doktorską
w roku 2012

dr Ewa Kołaczkowska

Rozmieszczenie inwazyjnych gatunków roślin w
dolinach małych rzek wschodniego Mazowsza
(geografia fizyczna)

dr Jadwiga Gałka
Polacy w przestrzeni społecznej Londynu u progu
XXI wieku
(geografia społeczno-ekonomiczna).

5. Prof. dr hab. Jerzy Bański
Przekształcenia środowiska geograficznego
Polski w perspektywie 2050: scenariusze,
prognozy i konsekwencje
propozycja grantu do NCBiR

6. Propozycja czasopisma
Komitetu Nauk Geograficznych PAN

Dr hab. Marek Drewnik, prof. UJ
Dyrektor

Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Szanowny Panie Profesorze,
W imieniu Prezydium Komitetu Nauk Geograficznych PAN zwracam się z uprzejmą prośbą o
przekazanie tytułu Folia Geographica jako czasopisma Komitetu Nauk Geograficznych PAN. Pozytywna
opinia Pana Dyrektora umożliwiłaby uruchomienie samodzielnego czasopisma KNG PAN.

Uprzejmie proszę o opinię w powyższej sprawie w uzgodnieniu z prof. dr hab. Kazimierzem
Krzemieniem - członkiem Prezydium Komitetu.
Łączę wyrazy poważania
Przewodniczący
Komitetu Nauk Geograficznych PAN
Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski

Prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz
Prezes Oddziału PAN
św. Jana 28
31-018 Kraków
Szanowny Panie Profesorze,

Po przeprowadzonych wstępnych rozmowach z prof. dr hab. Kazimierzem Krzemieniem (b.
Dziekanem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ) oraz prof. UJ, dr hab. Markiem Drewnikiem
(Dyrektorem Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ) zwracam się z uprzejmą prośbą do
Pana Profesora o wyrażenie zgody na przejęcie czasopisma Folia Geographica przez Komitet Nauk
Geograficznych PAN.
Po otrzymaniu stanowiska Pana Profesora skierujemy odpowiednie pismo do Pana Prezesa PAN prof.
dr hab. Michała Kleibera i Dziekana Wydziału III PAN prof. dr hab. Marka Grada. Pozwolę sobie
wyrazić przekonanie, że Folia Geographica ma szansę stać się ważnym czasopismem społeczności
geografów polskich.
Pozostaję do dyspozycji z ewentualnymi wyjaśnieniami.
Łączę wyrazy poważania
Przewodniczący
Komitetu Nauk Geograficznych PAN
prof. dr hab. A. Kostrzewski

7. Prof. dr hab. Andrzej Lisowski
Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Dnia
Geografa - 23 kwietnia 2014 r.

8. Przewodniczący Komitetu Sterującego
prof. dr hab. Marek Degórski
Konferencja Regionalna Międzynarodowej Unii
Geograficznej w Krakowie
w dniach 18-22 sierpnia 2014

9. Sprawozdanie z działalności Zespołów
Problemowych KNG PAN (referują kierownicy
zespołów
Komisja i Zespoły działające w strukturze
Komitetu Nauk Geograficznych PAN

10. Dyskusja

Dziękujemy za uwagę i
życzymy udanego
wypoczynku !
Prezydium KNG

