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8.25 Otwarcie konferencji
8.30 Halina Manikowska (Warszawa): Wprowadzenie I
9.00 Sławomir Gawlas (Warszawa): Wprowadzenie II
9.30 Martin Nodl (Praha): Migracja i integracja: metodologiczne aspekty badań w późnośredniowiecznych
miastach
9.50 Mateusz Wyżga (Kraków): Miasto preindustrialne
i migracje. Stan badań, metody i wyzwania
10.10 dyskusja / przerwa
Wędrówki ludzi i idei
10.40 Agnieszka Bartoszewicz (Warszawa): Migracje
w późnośredniowiecznych miastach polskich
w świetle źródeł dotyczących dziedziczenia majątku
11.00 Leszek Ziątkowski (Wrocław): Powiązania
wrocławskich Żydów z ich dawnymi gminami
w XVII i XVIII w.
11.20 Urszula Sowina (Warszawa): Wiejskie
i małomiasteczkowe zaplecze demograficzne
miast Korony na przełomie średniowiecza
i (wczesnej) nowożytności
11.40 Martin Musilek (Praha): Migration in der Prager
Altstadt im 14. Jahrhundert. Neubürgerliste
(1324–1393) und Gerichtsbuch (1351–1367)
als Quellen für die wirtschaftliche und soziale
Entwicklung der Stadt
12.00 Dyskusja / przerwa
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Przegląd doktoranckich badań miejskich
8.30 Tomasz Panecki (Warszawa): Przestrzenna
baza danych służąca indeksacji źródeł miejskich
na potrzeby AHMP na przykładzie Kalisza
8.45 Michał Słomski (Warszawa): Dolsk na przełomie
XVI i XVII w.
9.00 Konrad Szuba (Warszawa): Rozwój przestrzenny
Warszawy w pierwszej połowie XVII w.
9.15 Małgorzata Rakoczy (Wrocław): Możliwości
identyfikacji miejsc obróbki drewna na wrocławskim
Ostrowie Tumskim
9.30 Dyskusja / przerwa
Kultura materialna, przestrzeń miasta,
sztuka i nie tylko
9.50 Artur Boguszewicz (Wrocław): Najazd, swoistość,
czy prąd kulturowy? Elementy wschodnie w kulturze
materialnej Śląska w XII i XIII wieku
10.10 Rafał Eysymontt (Wrocław): Osadnictwo
flamandzkie a przestrzeń śląskiego miasta
średniowiecznego
10.30 Marco Cadinu (Cagliari): Migration and way of
living. Kinds of cities in Sardinia during the Middle
Age, between north Africa, Spain and Italy
10.50 Natalia Bursiewicz (Wrocław): Przekształcenia
przestrzenne miast iberoarabskich w okresie
rekonkwisty
11.10 Dyskusja / przerwa

12.20 Kamila Follprecht (Kraków): Kupcy w krakowskich
księgach przyjęć do prawa miejskiego
11.30 Krzysztof Mrozowski (Warszawa): Nowi obywatele
poł. XVII–XVIII w.
w przestrzeni Starej Warszawy. Na ile zawód
12.40 Hana Komárková (Opava): Przysięga nowego
i miejsce pochodzenia określały możliwości nabycia
mieszczanina na tle porównawczym
nieruchomości w mieście?
13.00 Antoni Barciak (Katowice): Migracje do miast
11.50 Konrad Kołodziejczyk, Jakub Pieczara (Kraków):
górnośląskich w średniowieczu i wczesnych czasach
Miasta Kazimierz i Wieliczka. Między gospodarką,
nowożytnych na przykładzie wybranych miast
demografią i migracjami ludności sąsiedzkich
13.20 Andrzej Janeczek (Warszawa): Strefy migracyjne
ośrodków preindustrialnych
miejskiego ruchu osadniczego na Rusi Koronnej
12.10 Agnieszka Patała (Wrocław): Norymberga – Śląsk.
w późnym średniowieczu
Zagadnienie mobilności artystów w XV i XVI w.
13.40 Dyskusja / przerwa obiadowa
w świetle nowych perspektyw badawczych
i nadal aktualnych problemów
15.00 Grzegorz Myśliwski (Warszawa): Imigracja
12.30 Radosław Gliński (Wrocław): Relacje
ekonomiczna Włochów na ziemie polskie
Śląska z Łużycami i Miśnią a architektura
w XIV–XV w.
śląskiego renesansu
15.30 Marcin Gadocha (Kraków): Włoscy imigranci
12.50 Dyskusja
w siedemnastowiecznym Lwowie
15.50 Marta Kuc-Czerep (Warszawa): Migracje ludności 13.10 Podsumowanie
niemieckojęzycznej do Warszawy w XVIII wieku
13.30 Zamknięcie konferencji
16.10 Krzysztof Kopiński (Toruń): Pomiędzy mobilnością,
strategią kupiecką i migracją na przykładzie
patrycjatu Torunia w XIV i XV wieku
16.30 Dyskusja / przerwa
17.00 Janusz Tandecki (Toruń): Wędrówki czeladników
na ziemiach polskich w średniowieczu i czasach
nowożytnych
17.20 Daniel Wojtucki (Wrocław): Migracje zawodowe
śląskich katów w XVII–XVIII wieku
17.40 Martin Čapský (Pardubice): Tworzenie sieci stawów
jako element przekształcania krajobrazu miejskiego
i swobodnego przepływu siły roboczej w Czechach
w okresie późnego średniowiecza
18.00 Mateusz Superczyński (Toruń): Migracje
pisarzy miejskich w wielkich miastach pruskich
w średniowieczu – przyczyny, kierunki, środowisko
18.20 Wojciech Mrozowicz (Wrocław): Śląsk i Frankonia
w średniowieczu. Migracje ludzi i idei
18.40 Dyskusja
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