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                                                              Instytut Geografii Miast i Turyzmu  

Wydziału Nauk Geograficznych 

Uniwersytetu Łódzkiego 

oraz Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce 

zapraszają 

  nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych  

 

na konferencję naukowo-dydaktyczną 

„Turystyka folklorystyczna – barwy regionu” 

 która odbędzie się w dn. 8-9 grudnia 2017 r. w Spale 
w Terenowej Stacji Przyrodniczej Uniwersytetu Łódzkiego  

(Spała, ul. Wojciechowskiego 14) 

 

Trzecia konferencja naukowo-dydaktyczna dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych  

przygotowujących uczniów do Olimpiady Wiedzy o Turystyce będzie dotyczyła tematu przewodniego 

tegorocznej edycji, tj. turystyki folklorystycznej. Celem organizatorów jest przybliżenie uczestnikom 

problematyki regionu, regionu turystycznego, regionu etnograficznego, zasobów kultury ludowej, 

dziedzictwa kulturowego, folkloru regionalnego. Rozważane będą także zagadnienia terminologiczne 

związane z turystyką kulturową, turystyką obszarów wiejskich, turystyką folklorystyczną, etnograficzną, 

etniczną, plemienną, etnoturystyką. Poruszone zostaną także zagadnienia tzw. folkloru miejskiego. 

Zaprezentowanie zostanie zróżnicowanie etnograficzne Polski i jego wykorzystanie w turystyce. 

Omówione zostaną ponadto zasoby, walory, atrakcje i produkty turystyczne z zakresu kultury ludowej 

w ujęciu regionalnym w Polsce, w tym m.in. muzea i skanseny etnograficzne, szlaki etnograficzne, 

najciekawsze imprezy folklorystyczne, warsztaty i pracownie twórców ludowych, kuchnie regionalne  

i in. Przedmiotem rozważao będą również mechanizmy komercjalizacji zasobów kultury ludowej pod 

wpływem turystyki, zilustrowane na  wybranych przykładach. 

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w spotkaniu. 

Koszt wpisowego na konferencję wynosi 110 zł/osobę. Obejmuje ono udział w konferencji, nocleg w Spale, 

wyżywienie, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa. 

 

Zgłoszenie należy przesład do dn. 30.11.2017 r. drogą pocztową lub skan zgłoszenia emailem na adres 
owotur@gmail.com   lub mariola.milewska@geo.uni.lodz.pl  

 
Wpłaty prosimy dokonywad na konto do dnia 30.11.2017 r.  

Uniwersytet Łódzki  
90-131 Łódź, ul. Narutowicza 65  
NIP 724-000-32-43  
Bank PEKAO S.A. II Oddział w Łodzi  
88 1240 3028 1111 0010 2942 8031  
z dopiskiem: „KND Spała 2017  imię i nazwisko” 
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