FROM THE SCIENTIFIC SPHERE
Informace o konání Podzimní koly rurální sociologie
Ve dnech 11.17. záøí 2003 se bude v Praze a v Mìlníku
konat Tøetí podzimní semináø pro studenty doktorského
studia a mladé zaèínající výzkumníky v oblasti rurální
sociologie, jeho název je Regional and Rural Development in the European Countryside.
Podzimní kolu organizuje Katedra humanitních vìd
a Sociologická laboratoø pøi Èeské zemìdìlské univerzitì
v Praze, ve spolupráci s Finským centrem ruských a východoevropských studií pøi Univerzitì v Helsinkách
a Katedrou sociologie venkova a mìsta pøi Univerzitì
v Lodi. Zmínìné instituce se podílejí na uspoøádání podzimního setkání mladých vìdeckých pracovníkù u potøetí a dá se pøedpokládat, e se tato setkávání stanou
v budoucnosti tradicí.
Cílem podzimní koly je pøedevím setkání a výmìna
odborných zkueností v oblasti rurální sociologie, sociologie venkova a mìsta a sociologie zemìdìlství na mezinárodní úrovni. V prùbìhu konání semináøe budou
vytvoøeny mezinárodní týmy, v nich se zkuení profesoøi, nejen ze zemí støední a východní Evropy, budou
snait pøedávat své dosavadní odborné zkuenosti mladým zaèínajícím vìdeckým pracovníkùm.
Po organizaèní a odborné stránce je podzimní semináø
zajiován významnými pøedstaviteli Evropské spoleènosti pro rurální sociologii, na jejích stránkách
(www.esrs.hu) je moné najít základní informace o konání této akce a dùleitých termínech. Úèast na semináøi
doposud pøislíbili: prof. Pawel Starosta (Polsko), prof. Leo
Granberg (Finsko), prof. Ilkka Alanen (Finsko), prof. Imre
Kovach (Maïarsko), prof. Oleg Stanek (Kanada), prof.
Zemfira Kalugina (Rusko). Za domácí prof. Vìra Majerová a doc. Jaroslav Èmejrek.
Pro mladé zájemce o podzimní semináø byly vypsány
tato hlavní okruhy:
 National aspects of European rural development
 The features of regional and local policy in the countryside
 New ways of using rural space
 Social capital of rural areas.
 Changing identities and natural relations in rural areas.
Okruhy nebyly zcela závazné, studenti mohli zvolit pro
své abstrakty i jiná témata  blií pøedmìtu jejich zájmu,
avak musela korespondovat s ji výe zmínìným hlavním mottem celého semináøe Regional and Rural Development in the European Countryside.
Zájemci se pøihlaovali se svými abstrakty do 30. dubna 2003 na adresu: soclab@pef.czu.cz. V souèasné dobì
jsou pøihláeni tito studenti s následujícími abstrakty:
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 Stefano Grando (Itálie)
Organic Farming: Effects on Local Resources, Knowledge System and Endogenous Development The Case
of Northern Basilicata
 Renata Blokowska (Polsko)
Central Europe in the context of integration with European Union structures
 Bernadett Csurgó (Maïarsko)
Urban pressure and cultural tourism in Hungary
 Karolina Radzka (Polsko)
The role of individuals in the process of prompting activities in rural communities  on the need of a leadership
 Krisztián Ritter (Maïarsko)
The role of the agriculture in rural development in Hungary from the point of view or the integration process
 Calina Ana Butiu (Rumunsko)
Strategies for communitarian development in the Romanian rural space case study: Microregion Trascaului
depression  Alba country
 Lina Krièiunaite (Litva)
Lithuanian rural population income and it influencing
factors
 Rus Alin (Rumunsko)
Rural development versus traditionalism and synergy
versus poverty in rural Romania
 Monika Dziurda (Polsko)  abstract zaslán bez názvu
 Blagica Sekovska (Macedonia)
The possibilities of financial support from the European union for rural development of the countries candidates for membership in the EU, especially in Republic
of Macedonia
 Lise Herslund (Lotysko)
Rural diversification and social capital in the Latvian countryside  From farm employed to unemployed farmer
 Citu Mihaela (Rumunsko)
The Scepticism Towards Farming Associations and
Its Possible Consequences for the Romanian Agriculture  The case of Orlesti Village, Valcea County
 Lee-Ann Small (Rusko)
Coping or Adaptation? Characterising Local Level Trajectories of Agrarian Change in Bulgaria and Southern
Russia
 Inna Kopoteva (Finsko)
Migrations as a factor of instability of rural society
 Eva Kuèerová (Èeská republika)
Rural anticipation towards Welfare state (in Czech Republic with comparison to post-socialist Europe)
 Villafane Alicia (Argentina)
Local development and local involvement
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 Ildiko Nagy (Maïarsko)
Cultural heritage of the rurality as a part of the rural
development
 Olga Fadeeva (Rusko)
The rural family networks of social support
Velký poèet pøihláených mladých sociologù z jedenácti, pøedevím východoevropských, zemí svìdèí
o atraktivitì a zájmu o vypsané okruhy. Z jimi zaslaných
abstraktù zatím nemùeme vyvozovat dalekosáhlá hodnocení, ta budou moná a na podzim, po té, co podzimní
semináø probìhne. Úèast výe uvedených významných
odborníkù je vak jistou zárukou kvality.
V souèasné dobì vybírá z obdrených abstraktù komise profesorù ve sloení Pawel Starosta, Leo Granberg
a Vìra Majerová deset nejlepích. Jejich autoøi budou

v nejblií dobì vyzváni, aby do 30. èervence zaslali celý
pøíspìvek a budou také vyzváni k úèasti na podzimním
mezinárodním semináøi.
Úèastníci koly se mohou tìit na program bohatý jak
po stránce odborné, tak po stránce zábavné, která je dána
atraktivitou zvoleného prostøedí, v nich bude podzimní
semináø probíhat. První polovina pobytu se bude odehrávat v Praze, v areálu ÈZU, který poskytuje velmi dobré
podmínky pro uskuteènìní akce tohoto rozsahu. Pro pøípadné zájemce je plánována prohlídka historického centra hlavního mìsta. Aby bylo pøiblíeno rurální prostøedí,
o kterém se bude na hovoøit nejvíce, stráví úèastníci nìkolik dní v okolí Mìlníka. Zde jsou naplánovány exkurse
a organizátoøi vìøí, e ménì formální prostøedí pøispìje
k rozvinutí témat a neformálním diskusím.

Ing. Lucie Kocmánková-Meníková, Ing. Irena Herová, Èeská zemìdìlská univerzita, Praha , Èeská republika
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