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To cykliczna konferencja demograficzna organizowana od 2008 roku przez Uniwersytet 
Zielonogórski wspólnie z Urzêdem Statystycznym w Zielonej Górze, której tematyka dotyczy procesów 
demograficznych, a w szczególnoœci ich spo³ecznych i ekonomicznych uwarunkowañ oraz 
konsekwencji.

Rozwój regionalny jest zjawiskiem wielowymiarowym, odnosz¹cym siê zarówno do sfery 
gospodarczej, spo³ecznej, jak równie¿ ekologicznej, zachodz¹cym w okreœlonej skali przestrzennej. 
O z³o¿onoœci  tego procesu decyduj¹ przede wszystkim: cele, jakim maj¹ s³u¿yæ, ró¿norodnoœæ dzia³añ, 
które go kszta³tuj¹, a tak¿e relacje, w jakich region pozostaje z otoczeniem. Przyjmuje siê traktowaæ 
rozwój regionalny jako trwa³y wzrost poziomu ¿ycia mieszkañców i potencja³u gospodarczego oraz 
jako sposób podejœcia do rozwoju, oznaczaj¹cy okreœlone postawy i zachowania, gotowoœæ 
do partycypacji obywateli w zachodz¹cych na ich terenie procesach spo³eczno-gospodarczych, 
anga¿uj¹cy ogó³ wspólnoty regionalnej.

Miêdzy rozwojem spo³eczno-gospodarczym a demografi¹ wystêpuj¹ wielowymiarowe 
sprzê¿enia zwrotne, niepoddaj¹ce siê ³atwo kompleksowej ocenie. Prognozowane zmiany 
demograficzne – g³ównie o niekorzystnym charakterze (depopulacja, starzenie siê spo³eczeñstwa, 
spadek poziomu dzietnoœci, postêpuj¹ca maskulinizacja, itd.) dotyczy ca³ej Europy, nie ograniczaj¹c siê 
do obszarów uznawanych dot¹d za peryferyjne (kraje w procesie transformacji, obszary wiejskie, itd.). 
Mimo, ¿e wszystkie pañstwa europejskie w mniejszym lub wiêkszym stopniu stoj¹ przed wyzwaniami 
demograficznymi, to jednak ich sytuacja znacz¹co ró¿ni siê od siebie. Dlatego musz¹ stosowaæ ró¿ne 
dzia³ania, które pozwol¹ zmniejszyæ negatywne konsekwencje procesów demograficznych. 
St¹d pojawia siê potrzeba podjêcia dyskusji na ten temat.

Problem przemian spo³eczno-demograficznych dla rozwoju regionalnego jest konsekwencj¹ 
zasiêgu oddzia³ywania tych procesów. Z powodu zmiany liczby ludnoœci oraz jej struktury na ró¿nych 
obszarach geograficznych, zmieniaj¹ siê nie tylko wewnêtrzne mechanizmy rozwoju, ale tak¿e 
zapotrzebowanie na ró¿nego rodzaju us³ugi spo³eczno-gospodarcze, czy infrastrukturê.

Obserwowane w wielu regionach Europy procesy depopulacyjne wynikaj¹ bezpoœrednio z faktu 
starzenia siê ludnoœci, zmniejszania dzietnoœci poni¿ej poziomu gwarantuj¹cego zastêpowalnoœæ 
pokoleñ oraz ubytku naturalnego i migracyjnego ludnoœci. W d³u¿szym okresie pog³êbiaj¹cy siê kryzys 
demograficzny mo¿e prowadziæ do os³abienia regionalnych mo¿liwoœci rozwojowych oraz 
koniecznoœci poszukiwania nowych scenariuszy dla regionów. Konsekwencje te przek³adaæ siê mog¹ 
na wiele wymiarów funkcjonowania spo³eczeñstwa – zarówno w wymiarze spo³ecznym, 
jak i ekonomicznym. Owe zmiany wp³ywaæ mog¹ na charakter regionalnych i lokalnych rynków pracy, 
zmiany sytuacji rodzin, procesy edukacyjne, koniecznoœæ zmian infrastrukturalnych, zmiany w zakresie 
opieki zdrowotnej, zmianê optyki prowadzenia polityki regionalnej. Intensywne i dynamiczne zmiany 
demograficzne mog¹ byæ postrzeganie nie tylko w kategorii zagro¿eñ, ale równie¿ jako szanse dla 
rozwoju regionów, które nale¿y zidentyfikowaæ oraz w optymalny sposób wykorzystaæ. ̄ eby odwróciæ 
negatywne tendencje demograficzne regiony, ich w³adze samorz¹dowe powinny podejmowaæ szereg 
dzia³añ, które mog¹ okazaæ siê prorozwojowe. Wskazaniu determinant takich procesów ma s³u¿yæ 
dyskusja w trakcie konferencji.
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aProcesy ludnoœciowe a rozwój miast, obszarów wiejskich oraz obszarów peryferyjnych;

a Wp³yw przemian demograficznych na regionalny rynek pracy, edukacjê oraz politykê rodzinn¹;

a Regionalne uwarunkowania i zró¿nicowanie rozwoju spo³eczno-gospodarczego;

a Czynniki demograficzne w strategiach rozwoju lokalnego i regionalnego;

a Dynamika przemian demograficznych w procesie planowania przestrzennego;

a Przeobra¿enia w procesie odtwarzania pokoleñ na przestrzeni wieków;

a Trendy rozwoju struktury spo³eczno-ekonomicznej w ujêciu regionalnym;

aWp³yw czynników demograficznych na sytuacjê polityczn¹ i ekonomiczn¹ regionów 

w perspektywie europejskiej;

a Spo³eczne i ekonomiczne skutki migracji jako efektu przemian demograficznych;

a Starzenie siê ludnoœci – szansa czy hamulec rozwoju;

a To¿samoœæ regionalna w warunkach zmiany;

a Nowe wymiary wykluczenia spo³ecznego w kontekœcie wp³ywu przemian demograficznych na 

sytuacjê w regionach;

a  Dobre praktyki w zarz¹dzaniu rozwojem regionalnym.

SZANSE I WYZWANIA ROZWOJU REGIONALNEGO W KONTEKŒCIE ZMIAN 

DEMOGRAFICZNYCH EUROPY (dok.)

TEMATYKA KONFERENCJI

Zaproponowane zagadnienia nie wyczerpuj¹ ca³oœci tematyki, która mo¿e stanowiæ przedmiot 
dyskusji. Organizatorzy otwarci s¹ tak¿e na inne propozycje mieszcz¹ce siê w tytule konferencji.

Celem konferencji jest próba integracji podejœæ koncentruj¹cych siê na tematyce 
uwarunkowanego procesami demograficznymi rozwoju regionalnego i lokalnego, podejmowana przez 
przedstawicieli ró¿nych œrodowisk naukowych: historyków, demografów, politologów, socjologów, 
psychologów, prawników, ekonomistów, urbanistów, itd. Do udzia³u zachêcamy przedstawicieli 
i innych dyscyplin koncentruj¹cych swoje zainteresowania naukowe wokó³ tematyki konferencji. 
Z zainteresowaniem oczekujemy te¿ na osoby, które z praktycznego punktu widzenia odnios¹ siê do tej 
problematyki – osób zajmuj¹cych siê rozwojem regionalnym, przedstawicieli samorz¹du terytorialnego 
i instytucji zajmuj¹cych siê programowaniem i monitorowaniem rozwoju regionalnego.

TERMIN KONFERENCJI

22-23 listopada 2016 roku
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Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dokonanie op³aty konferencyjnej w nie- 
przekraczalnym terminie  do 10 paŸdziernika 2016 r.  na konto:

BG¯ S.A. 89 2030 0045 1110 0000 0397 7540
Polskie Towarzystwo Historyczne o/Zielona Góra
Al. Wojska Polskiego 69, 65-672 Zielona Góra

Op³ata konferencyjna wynosi: 400 z³ (studenci studiów magisterskich oraz doktoranckich wnosz¹ 
op³atê w wysokoœci  200 z³) i obejmuje:

? materia³y konferencyjne
? opublikowanie referatu (po uzyskaniu pozytywnej recenzji) w pracy pod redakcj¹
? obiady
? uroczyst¹ kolacjê w pierwszym dniu obrad
? przek¹ski i napoje w trakcie obrad
 
Ze wzglêdów organizacyjnych czas trwania referatu nie powinien przekraczaæ 20 minut. 

Opracowania, stanowi¹ce rozwiniêcie wyg³oszonych referatów, po pozytywnej recenzji, zostan¹ 
opublikowane w monografii naukowej z cyklu „Zielonogórskie Studia Demograficzne”

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o przes³anie zg³oszeñ (prelegenci 
wraz z abstraktem) do 30 czerwca 2016 roku na adres e-mail konferencji.

W przypadku pytañ zwi¹zanych z organizacj¹ konferencji prosimy o ich zg³aszanie bezpoœrednio 
na adres e-mail konferencji: spotkaniazdemografia@gmail.com

KONTAKT

ZAPRASZAMY
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 dr Hanna Kurowska
Instytut Historii
Uniwersytet Zielonogórski
 e-mail: H.Kurowska@ih.uz.zgora.pl
 tel.: +48 68 328 32 65

mgr Robert Wróbel
Lubuski Oœrodek Badañ Regionalnych
Urz¹d Statystyczny w Zielonej Górze
 e-mail: R.Wrobel@stat.gov.pl
 tel.: +48 68 322 31 92

dr Dorota Szaban
Instytut Socjologii
Uniwersytet Zielonogórski
 e-mail: D.Szaban@is.uz.zgora.pl
 tel.: +48 68 328 31 12


