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Miasto w znaczeniu przestrzennym to złożony proces 

o różnych kierunkach i zmieniającej się dynamice. Miasto 

w znaczeniu społecznym to zachodzący równolegle proces 

przemian w działalności i świadomości użytkowników tej 

przestrzeni. Celem konferencji jest refleksja nad różnymi 

przejawami istnienia, rozwoju i zanikania przestrzeni (w licz-

bie mnogiej) Warszawy poprzez wieki, w aspekcie material-

nym i społecznym. Szczególną uwagę chcemy zwrócić na ist-

niejące w Warszawie lokalne i główne centra i ich wpływ na 

przyspieszenie rozwoju miasta. Jak się one tworzyły w War-

szawie w porównaniu do innych ośrodków miejskich? 

Do nadsyłania propozycji referatów zapraszamy wszystkich 

zainteresowanych badaczy: historyków, historyków sztuki 

i architektury, archeologów, antropologów, architektów, so-

cjologów, kulturoznawców i geografów. 

Konferencja koncentrować się będzie wokół takich 

zagadnień, jak:

• Powstawanie i przemiany przestrzeni oraz form 

miastotwórczych w Warszawie w mikro- i makroskali: 

zjawiska i procesy wpływające na oblicze przestrzenno-

urbanistyczne i społeczne miasta;

• Przestrzeń i elementy miastotwórcze i ich wpływ 

na jednostki i zbiorowości, a także rola jednostek 

i zbiorowości w kształtowaniu przestrzeni, form i treści 

miasta;

• Rynek w mieście – przestrzeń tworząca i przestrzeń 

tworzona. Przestrzenne i społeczne przejawy procesów 

miastotwórczych. Podobieństwa i różnice w kontekście 

innych miast;

• Nowe metody badań nad procesami miastotwórczymi.

Termin i miejsce obrad konferencji  

23–25 października 2023 

Muzeum Warszawy, Instytut Historii PAN 

Termin nadsyłania zgłoszeń i abstraktów do 15 marca 2023. 

Potwierdzenie uczestnictwa do 30 kwietnia 2023. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres poczty 

elektronicznej: varsovia@ihpan.edu.pl lub poprzez 

formularz na stronie konferencji: ihpan.edu.pl/varsovia

Dla osób wygłaszających referaty podczas konferencji oraz 

za teksty przyjęte do recenzji organizatorzy przewidują 

honoraria. Planowane jest również wydanie publikacji. 

Językami konferencyjnymi są polski i angielski.

Organizatorzy

• Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Warszawa

• Muzeum Warszawy 

Komitet Naukowy Konferencji 

prof. Barbara Arciszewska 

prof. Robert Blobaum 

prof. Jarosław Czubaty  

prof. Matthieu Gillabert 

prof. Andrzej Karpiński 

prof. Jerzy Kochanowski 

dr hab. Mikołaj Madurowicz 

prof. Halina Manikowska 

dr hab. Katarzyna Person 

dr hab. Marta Rakoczy 

prof. Małgorzata Rozbicka 

Andrzej Sołtan 

Sekretarze 

dr Aleksander Łupienko (Instytut Historii PAN),  

Julian Klonowski (Muzeum Warszawy)

konferencja

Skąd się bierze miasto?  
Procesy miastotwórcze w Warszawie 
od XIV do XXI wieku. Różnorodność – 
podobieństwa – konteksty

PL
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A city meant as space is a multi-faceted process with many 

directions and a changing dynamics. A city meant as a group 

of people is a parallel process of the changing activities and 

identifications of the space users in time. The aim of the 

conference is a reflection on various manifestations of ex-

istence, development and disappearance of various spaces 

of Warsaw through centuries, in their material and social 

aspects. Particular attention will be paid to the existing pe-

ripheral and central crystallization points, their emergence 

and impact on the acceleration of urban development, in 

comparison to other urban centres.

We cordially invite scholars representing various fields: his-

torians, art and architecture historians, archaeologists, an-

thropologists, architects, sociologists, cultural experts and 

geographers.

The conference will focus on the following topics:

• The emerging and changing spaces of Warsaw, including 

city-shaping forms on the micro and macro level: the 

phenomena and processes influencing spatial and social 

face of urban centres;

• Space and city-shaping elements and their impact on 

individuals and communities, as well as the role of 

individuals and communities in shaping space, urban 

forms and the content of the city;

• The town square – a space that shapes and is shaped. 

Spatial and social manifestations of city-shaping 

processes. Similarities and differences to other towns 

and cities;

• New approaches in the research on city-shaping 

processes.

The conference dates and venues 

October 23–25th, 2023 

The Museum of Warsaw and the Institute of History,  

Polish Academy of Sciences

Applications with abstracts and short CVs should be 

submitted by March 15th, 2023, to: varsovia@ihpan.edu.pl  

or sent as a pdf-form through the conference website  

ihpan.edu.pl/en/varsovia. 

Confirmation for participants will be sent by  

April 30th, 2023.

The conference referees will receive small fees for their 

participation. A post-conference book is planned to be 

published. Authors of the papers accepted for reviews will 

receive fees.

The conference languages are Polish and English.

Organizers

• The Tadeusz Manteuffel Institute of History, Polish 

Academy of Sciences, Warsaw

• The Museum of Warsaw

Scientific Committee 

prof. Barbara Arciszewska 

prof. Robert Blobaum 

prof. Jarosław Czubaty 

prof. Matthieu Gillabert 

prof. Andrzej Karpiński 

prof. Jerzy Kochanowski 

dr hab. Mikołaj Madurowicz 

prof. Halina Manikowska 

dr hab. Katarzyna Person 

dr hab. Marta Rakoczy 

prof. Małgorzata Rozbicka 

Andrzej Sołtan

Conference secretaries

• dr Aleksander Łupienko (The Tadeusz Manteuffel 

Institute of History, Polish Academy of Sciences, Warsaw)

• Julian Klonowski (The Museum of Warsaw)

conference

How City is Formed?  
City-Making Processes in Warsaw, 
14th—21th centuries. Diversity – 
Similarities – Contexts

en
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