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Zgodnie z definicją zawartą w The Dictionary of Human Geography geografia przestępczości to: „subdyscyplina skupiona 
wokół rozumienia interakcji między przestępczością, przestrzenią i społeczeństwem poprzez analizy dotyczące przestępstw, 
przestępców i skutków związanych z przestępczością”. W swoich badaniach dotyczących przestępczości naukowcy powinni 
zatem wyjaśniać z jednej strony znany powszechnie fenomen koncentrowania się zachowań przestępczych w niektórych 
miejscach w przestrzeni, ale także zmiany zachodzące w sferze społecznej i politycznej oraz poziom strachu przed 
przestępczością. Ponadto jako część geografii stosowanej ta subdyscyplina geografii społecznej powinna stawiać sobie 
pytania typu: jak kształtować i monitorować przestrzeń, aby zmniejszyć liczbę popełnianych w niej przestępstw?; jak 
identyfikować miejsca potencjalnie i realnie niebezpieczne?; gdzie mieszkają sprawcy zarejestrowanych czynów? 
Tak zarysowana problematyka badawcza geografii przestępczości wymusza niejako na niej konieczność sięgania do dorobku 
wielu innych dyscyplin naukowych zajmujących się badaniami przestępczości. Dorobku zarówno metodologicznego, jak i 
teoretycznego, który pozwala na analizowanie, wyjaśnianie i modelowanie zjawiska przestępczości, oczywiście przy 
zachowaniu przestrzennego podejścia do badań. Ponadto dwoistość przedmiotu badań skłania do namysłu nad 
możliwościami wykorzystania zarówno modelu naturalistycznego, jak i humanistycznego w nauce w odniesieniu do geografii 
przestępczości. Teoretyczno-metodologiczne i przedmiotowe związki geografii przestępczości z innymi dyscyplinami 
naukowymi zostaną ukazane na tle dorobku polskich naukowców. 
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Fenomen dzielnic artystycznych jest od pewnego czasu przedmiotem dociekań naukowych sporej liczby badaczy 
amerykańskich i zachodnioeuropejskich miast zainteresowanych zachowaniami przestrzennymi artystów. Analizują oni 
decyzje przestrzenne i procesy koncentracji tej grupy zawodowej oraz jej wpływ na różne aspekty przekształceń wybranych 
obszarów miejskich. Badania te dotyczą w szczególności pojawiania się artystycznej awangardy w zdegradowanych, 
problemowych dzielnicach miast oraz ich ewolucji w kierunku enklaw powszechnie uznawanych za dzielnice artystyczne. 
Obserwują następnie rosnące zainteresowanie tymi obszarami wśród twórców głównego nurtu oraz coraz bardziej 
zinstytucjonalizowanych form działalności artystycznej i twórczej, za którymi podążają pozostali członkowie tzw. klasy 
kreatywnej tj. kreatywni profesjonaliści oraz nie związani z działalnością twórczą, lepiej sytuowani przedstawiciele klasy 
średniej, powodując nasilające się zjawisko gentryfikacji, a następnie stopniową utratę artystycznej witalności tych obszarów. 
Jednocześnie przekształceniom ulegają wygląd i tkanka miejska takich dzielnic, ich funkcje oraz oferta kulturalna i 
gastronomiczna. Wzrastająca popularność dzielnicy artystycznej, komercjalizacja i rozwój „gospodarki życia nocnego” po 
pewnym czasie najczęściej skłania artystów do przemieszczenia się do innej części miasta, gdzie cykl rozwoju dzielnicy 
artystycznej może się powtórzyć.  
W niniejszym referacie zaprezentowany zostanie przegląd dotychczasowych ujęć teoretycznych i badań empirycznych 
prezentujących ewolucję dzielnic artystycznych, głównie na podstawie obserwacji poczynionych w miastach w Europie 
Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, w syntetyczny sposób zaprezentowany przez autorów w formie modelu przekształceń 
(ewolucji) tego typu dzielnic. Następnie zaś modelowe stadia rozwoju dzielnic artystycznych zostaną odniesione do 
przestrzeni dwóch dużych ośrodków miejskich w Polsce, charakteryzujących się odmiennymi ścieżkami rozwoju i cechami 
urbanistycznymi, tj. Krakowa i Katowic. Etapy rozwoju dzielnic artystycznych w obu miastach zostaną określone na podstawie 
wyobrażeń przestrzennych studentów uczelni artystycznych uzyskanych w ramach kompleksowego badania ankietowego 
ww. studentów przeprowadzonego przez autorów w 2013 r. (N= 328 w Krakowie i 116 w Katowicach). Badania te 
potwierdzają m.in. hipotezę, iż bogatsze życie artystyczne Krakowa (odzwierciedlone m.in. w liczbie wydarzeń artystycznych, 
liczbie studentów szkół artystycznych i liczbie mieszkańców wykonujących zawody artystyczne) oraz bardziej zwarta, w dużej 
mierze koncentryczna struktura urbanistyczna miasta, w powiązaniu z presją inwestycyjną komercyjnych interesariuszy i 
turystów, sprzyja ewolucji i rozwojowi kolejnych dzielnic artystycznych. W Katowicach natomiast znacznie bardziej 
sfragmentaryzowana, dość chaotyczna, tkanka miejska w istotnym stopniu zniechęca lub utrudnia przepływ artystów do 
dzielnic poza szeroko rozumianym śródmieściem miasta, w ramach którego trudno przy tym jednoznacznie wskazać centrum 
dzielnicy. Wyniki przeprowadzonych badań pokazują także, iż na decyzje przestrzenne artystów znaczący wpływ mają 
zróżnicowane czynniki takie jak specyfika działalności artystycznej w danej dziedzinie sztuki oraz neoliberalne tendencje w 
polityce miejskiej obserwowane w ostatnich latach, powiązane z rosnącym oddziaływaniem pozaartystycznych czynników 
zewnętrznych, takich jak presja inwestycyjna deweloperów, turystów i firm ich obsługujących oraz studentów innych niż 
artystyczne kierunków studiów. 
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Celem opracowania jest przedstawienie zastosowania metod analizy wielowymiarowej (metody hierarchiczne, nie-
hierarchiczne i rozmyte) do przeprowadzenia klasyfikacji podregionów Polski pod względem cech określających ich poziom 
aktywności gospodarczej (na podstawie danych statystycznych dla 2013 roku dla 66 jednostek NUTS 3). Termin „aktywność 
gospodarcza” odnosi się do zjawisk powszechnie występujących, w szczególności sfer: ludnościowej, struktury pracujących 
według sektorów gospodarki, poziomu przedsiębiorczości, jakości życia oraz cech środowiskowych. Prowadzone analizy 
przestrzenne mają na celu wykazać, że przestrzeń nie jest neutralna – przeciwnie, stanowi „potencjał” i ważny czynnik 
rozwoju. Podejście klasyfikacyjne może być pomocne w wyróżnieniu obszarów funkcjonalnych, jako nowej kategorii polityki 
regionalnej i polityki przestrzennej w Polsce. 
Pojęcie regionu, jako przestrzeni w ujęciu całościowym, obejmującym czynniki środowiska przyrodniczego i społeczno-
ekonomicznego oraz podziały administracyjne i statystyczne, jako miejsce, gdzie spotykają się działania jednostek i struktur 
społecznych jest dobrze rozpoznane w naukach geograficznych. Z pojęciem regionu związane jest pojęcie regionalizmu, jako 
znaczenia miejsca i poczucia wspólnoty o charakterze symbolicznym na gruncie historycznym. Koncepcję regionu 


