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Szanowni Państwo ,
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznym XXXV Seminarium terenowym „Warsztaty
z geografii turyzmu”, które odbędzie się w dniach 19-20 września 2019 r. tym razem w Łodzi.
Seminarium terenowe „Warsztaty z geografii turyzmu” jest jednym z najstarszych w Polsce
nieprzerwanie organizowanych cyklicznych spotkań naukowych skupiających grono naukowców z różnych
dziedzin zajmujących się turystyką.
Ogromne doświadczenia zebrane z organizacji ponad trzydziestu tego rodzaju spotkań naukowych,
dokonywane w ostatnim okresie zmiany w programie kolejnych seminariów oraz przemyślenia z tym
związane skłoniły organizatorów kolejnych już XXXV „Warsztatów z geografii turyzmu” do próby powrotu
do tradycji związanych z pierwszymi tego rodzaju spotkaniami. W bieżącym roku proponujemy,
aby głównymi celami seminarium były, tak jak na samym początku, prezentacje:
► ukończonych i nie opublikowanych do czasu seminarium prac związanych z aktualnymi problemami
badawczymi z zakresu turystyki,
► wyników ukończonych ostatnio (lata 2016-2018) prac habilitacyjnych i doktorskich z zakresu
turystyki,
► tematów i założeń przygotowywanych prac z zakresu turystyki realizowanych na stopień naukowy,
► dorobku ośrodków naukowo-dydaktycznych (krajowych, zagranicznych) w zakresie różnych dyscyplin
naukowych zajmujących się turystyką i jego wykorzystania w nauce i praktyce.
Formuła programowa XXXV Seminarium terenowego „Warsztaty z geografii turyzmu” pozostaje
otwarta także na inne wystąpienia, nie związane z proponowanymi celami seminarium, ale nawiązujące do
szeroko rozumianej turystyki, przygotowane i opracowane w ośrodkach naukowych nie prowadzących
studiów na kierunkach turystyka i rekreacja czy gospodarka turystyczna, w których turystyka stanowi
dodatkowy przedmiot badań.
Ponadto w czasie seminarium planujemy spotkanie robocze Komisji Geografii Turyzmu Polskiego
Towarzystwa Geograficznego. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium i wyrażamy nadzieję
na zainteresowanie jego tematem.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie elektronicznego
formularza zgłoszenia dostępnego na:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7xpEYw7al0O7fvnUcF6WOyx_pZdDLThJkXuiOclcTS
NUQ1RRUUdQSUdMMDJFQjREMzhJRlJFVFBVMS4u
Sekretarz naukowy seminarium

Kierownik naukowy seminarium

dr Marzena Makowska-Iskierka

prof. UŁ dr hab. Bogdan Włodarczyk
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1.

Ważne terminy:
zgłoszenie do 5 września 2019 r. (wraz z tytułem wystąpienia)
gotowe artykuły do 30 września 2019 r. (wg zasad publikowania w czasopismach UŁ).

2.

Miejsce seminarium:
ŁÓDŹ – Collegium Geographicum, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź

3.

Koszty udziału w seminarium:
500 zł – cena obejmuje udział w konferencji z wystąpieniem, materiały konferencyjne, wyżywienie i
przerwy kawowe (wg programu), udział w wieczornym spotkaniu towarzyskim, publikację artykułu.

4.

Opłaty:
Wpłaty wpisowego prosimy dokonywać na konto: PEKAO S.A. II/O Łódź nr 88 1240 3028 1111 0010
29428031 z dopiskiem: „Warsztaty z geografii turyzmu”

5.

Publikacja
Istnieje możliwość opublikowania zgłoszonych artykułów w języku polskim i angielskim, po uzyskaniu
dwóch pozytywnych recenzji, w dwujęzycznym czasopiśmie „Turyzm/Tourism” (będącym na liście
projektów zakwalifikowanych w 2019 r. do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism
naukowych” MNiSW, 20 pkt., Indeksowane w bazach https://czasopisma.uni.lodz.pl/turyzm/indexing), albo
w serii monograficznej „Warsztaty z geografii turyzmu” dedykowanej młodym adeptom nauki. Osoby
zainteresowane prosimy o składanie tekstów artykułów na adres warsztaty.turyzm@uni.lodz.pl, albo do
redakcji czasopisma (turyzm@geo.uni.lodz.pl) do dn. 30.09.2019 r.
Zasady składania artykułów do czasopism UŁ są dostępne na
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/redakcje-czasopism/
(należy przesłać tekst wraz z abstraktem i słowami kluczowymi; zapisywanie przypisów i bibliografii w stylu APA)

6. Kontakt
e-mail: warsztaty.turyzm@uni.lodz.pl
Adres: Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź; tel. (fax) 6354550
Sekretarz naukowy seminarium: dr Marzena Makowska-Iskierka, tel. 42 635-46-76, e-mail:
marzena.makowska@geo.uni.lodz.pl

Uwaga: Kolejne komunikaty będą się pojawiały na stronie Instytutu (turyzm.edu.pl) oraz będą rozsyłane
pocztą e-mailową.
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RAMOWY PROGRAM
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Czwartek, 19.09.2019 r.
10.00-11.00 – rejestracja uczestników, powitalna kawa
11.00-13.00 – I sesja referatowa
13.00-14.00 – lunch
14.00-16.00 – II sesja referatowa
16.30-18.30 – zwiedzanie Łodzi
19.00 – kolacja połączona ze spotkaniem towarzyskim

Piątek, 20.09.2019 r.
9.00-11.00 – III sesja referatowa
11.00-11.30 – przerwa kawowa
11.30-14.00 – sesja warsztatowa
14.00-15.00 – obiad
15.00-17.00 – spotkanie robocze Komisji Geografii Turyzmu przy PTG – „Mapa ośrodków
turystycznych Polski”
17.00-17.30 – pożegnalna kawa

Uwaga! Program może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszonych wystąpień.
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KARTA ZGŁOSZENIOWA

Imię i nazwisko: .....................................................................................................
Tytuł/stopień naukowy: ....................................................
Nazwa instytucji: .................................................................................
Adres do korespondencji: ...................................................................
e-mail: ................................................................................................

Tytuł wystąpienia: .....................................................................................................................................
Abstrakt (max. 1000 znaków)

Informacje do faktury*:
Nazwa instytucji/osoby prywatnej: ..........................................................................................................
Adres: ulica ...........................................nr …..... kod ................................miejscowość ..............................
NIP .........................................................

* Faktura będzie wystawiana na uczelnię/instytucję/osobę z konta której wpłynie przelew bankowy dotyczący wpłaty
wpisowego za udział w seminarium. W przypadku dokonania przelewu z prywatnego konta, w tytule przelewu proszę
wpisać „Wpłata wpisowego za udział w konferencji „Warsztaty z geografii turyzmu” co może ułatwić późniejsze
rozliczenie takiej faktury na Państwa uczelni.

Zachęcamy do wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszenia dostępnego na:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7xpEYw7al0O7fvnUcF6WOyx_pZdDLThJkXuiOclcTS
NUQ1RRUUdQSUdMMDJFQjREMzhJRlJFVFBVMS4u

