XXXVIII Seminarium terenowe
WARSZTATY z GEOGRAFII TURYZMU
Łódź, 22-24 września 2022 r.
Łódź, dn. 20.06.2022 r.
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w XXXVIII Seminarium terenowym „Warsztaty z geografii turyzmu”,
które odbędzie się w formie stacjonarnej w dniach 22-24 września 2022 r. w Łodzi, w Collegium
Geographicum na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 31.
Hasło przewodnie tegorocznej konferencji naukowej to „Turystyka w nowym świetle”.
Organizatorem konferencji jest Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji.
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. Głównymi celami konferencji są prezentacje:
► ukończonych i nie opublikowanych do czasu seminarium prac związanych z aktualnymi
problemami badawczymi z zakresu turystyki,
► wyników ukończonych ostatnio prac habilitacyjnych i doktorskich z zakresu turystyki,
► założeń przygotowywanych prac z zakresu turystyki realizowanych na stopień naukowy,
► dorobku ośrodków naukowo-dydaktycznych (krajowych, zagranicznych) w zakresie różnych
dyscyplin naukowych zajmujących się turystyką oraz jego wykorzystania w nauce i praktyce.
Formuła programowa XXXVIII 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 również w ośrodkach
naukowych nie prowadzących studiów na kierunkach turystyka i rekreacja czy gospodarka
turystyczna, w których turystyka stanowi dodatkowy przedmiot badań.
W czasie tegorocznego seminarium, poza sesjami referatowymi, planujemy posiedzenie
robocze Komisji Geografii Turyzmu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, wieczorne spotkanie
towarzyskie i integracyjne, a także wycieczkę po Łodzi oraz udział w Festiwalu Kinetycznej Sztuki
Światła – największej tego typu imprezie w Polsce, podczas której światło łączy się z dźwiękiem,
projekcją, animacją, barwą i rzeźbą. Tematem przewodnim 12 edycji Light.Move.Festival w dniach
23-25 września 2022 r. w Łodzi będzie „Przebudzenie”. To cykliczne wydarzenie wiąże historyczną
tożsamość Łodzi z elementami sztuki wizualnej i multimedialnego przekazu. Jego celem jest
promowanie potencjału kulturalnego i twórczego, pokazanie w nowy, niepowtarzalny sposób
wartościowych zakątków, przestrzeni oraz budynków miasta nocą.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszej konferencji i wydarzeniach towarzyszących,
wyrażamy nadzieję na spotkanie z Państwem już jesienią w Łodzi.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie elektronicznego
formularza zgłoszenia: https://forms.office.com/r/Hw83jHn49X

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 udziału (wraz z tematem i abstraktem wystąpienia): do 15 lipca 2022r.
 dokonanie opłaty konferencyjnej: do 31 lipca 2022 r.
 przesłanie gotowego artykułu: do 31 października 2022 r.

2. Miejsce seminarium:
 ŁÓDŹ – Collegium Geographicum na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, ul. Kopcińskiego 31
3.

Koszty udziału w seminarium:
 600 zł – cena obejmuje udział w konferencji z wystąpieniem lub bez referatu, materiały
konferencyjne, wyżywienie i przerwy kawowe wg programu, udział w wieczornym
spotkaniu towarzyskim i integracyjnym oraz kolacji grillowej, wycieczkę po Łodzi, udział
w Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła, publikację artykułu.
 850 zł – cena obejmuje wszystkie w/w świadczenia oraz dodatkowo dwa noclegi w Centrum
Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ w Łodzi

4.

Opłaty:
Wpłaty wpisowego prosimy dokonywać na konto: PEKAO S.A. Nr 73 1240 6292 1111 0011
1546 2134 z dopiskiem: opłata konferencyjna + imię i nazwisko uczestnika

5.

Publikacja
Istnieje możliwość opublikowania zgłoszonych artykułów, po uzyskaniu dwóch pozytywnych
recenzji, w języku polskim w serii monograficznej UŁ „Warsztaty z Geografii Turyzmu” (20 pkt.) lub
w języku angielskim w czasopiśmie „Turyzm/Tourism” (40 pkt.). Osoby zainteresowane prosimy
o składanie tekstów artykułów odpowiednio na adres warsztaty.turyzm@uni.lodz.pl lub
bezpośrednio do redakcji czasopisma thetourism@geo.uni.lodz.pl do dn. 31.10.2022 r.
Zasady składania artykułów do Wydawnictwa UŁ:
 monografia „Warsztaty z Geografii Turyzmu”: https://czasopisma.uni.lodz.pl/wgt/editorial_instructions
 czasopismo „Turyzm/Toursim”: https://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/editorial_instructions

6. Kontakt z organizatorami: warsztaty.turyzm@uni.lodz.pl
Sekretarz seminarium: dr Marzena Makowska-Iskierka, e-mail: marzena.makowska@geo.uni.lodz.pl;
tel. kom. 601-231-284
Adres: Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji UŁ, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź;
tel. (fax) 6354550.

Uwaga: Kolejne komunikaty będą rozsyłane do uczestników pocztą e-mail.
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RAMOWY PROGRAM

XXXVIII Seminarium terenowego „Warsztaty z geografii turyzmu”

Czwartek 22.09.2022 r., Łódź, WNG ul. Kopcińskiego 31
•
•
•
•
•
•

14:00 – 15:00 – rejestracja uczestników
15:00 – 15:30 – rozpoczęcie konferencji
15:30 – 17:00 – I sesja referatowa
17:00 – 17:30 – przerwa kawowa
17:30 – 19:00 – II sesja referatowa
19:30 – 23:00 – kolacja grillowa połączona ze spotkaniem towarzyskim

Piątek, 23.09.2022 r., Łódź, WNG ul. Kopcińskiego 31
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10:00 – 11.30 – III sesja referatowa
11:30 – 12:00 – przerwa kawowa
12:00 – 13:30 – IV sesja referatowa
14:00 – 15:00 – obiad
15:00 – 16:30 – V sesja referatowa
16:30 – 17:00 – przerwa kawowa
17:00 – 18:00 – dyskusja generalna i zakończenie konferencji
18:00 – 19:00 – kolacja
19:30 – spacer po Łodzi i udział w 12.Light.Move.Festival

Sobota, 24.09.2022 r., Łódź, WNG ul. Kopcińskiego 31
•
•
•

10:00 – 11:30 – spotkanie Komisji Geografii Turyzmu przy PTG (otwarte dla wszystkich)
11:30 – 12:00 – pożegnalna kawa
12:00 – wycieczka warsztatowa po Łodzi

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

