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XXXIII Seminarium Terenowe
WARSZTATY z GEOGRAFII TURYZMU
Nauka, dydaktyka, praktyka
Łódź, Spała, 21 -23 września 2017 r.
SZANOWNI PAŃSTWO
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXXIII Seminarium Terenowym pt.
„Warsztaty z geografii turyzmu”, które odbędzie się w dniach 21-23 września 2017 r.
tym razem rozpocznie się ono w Łodzi, a będzie kontynuowane w Spale koło Tomaszowa
Maz. w województwie łódzkim.
Konferencja będzie poświęcona wykorzystaniu badań naukowych w dydaktyce
i praktyce turystyki. Tematyka spotkania nawiązuje do jubileuszu czterdziestolecia
kształcenia z zakresu turystyki na Uniwersytecie Łódzkim. Proponujemy następujące
zagadnienia:
 tradycje kształcenia w zakresie turystyki w danym ośrodku,
 dorobek naukowo-badawczy z zakresu turystyki w rożnych ośrodkach naukowodydaktycznych i jego wykorzystania w dydaktyce oraz praktyce,
 dostosowanie badań naukowych nad turystyką do potrzeb dydaktyki i praktyki,
 przykłady wykorzystania wyników własnych badań naukowych w programach zajęć
dydaktycznych oraz możliwości ich aplikowania.
Program tegorocznego seminarium obejmuje dwie części. Pierwsza część odbędzie
się 21 września 2017 r. w Łodzi na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ w nowej auli im.
Prof. Stanisława Liszewskiego. Będzie ona związana z obchodzonym przez Instytut
Geografii Miast i Turyzmu UŁ jubileuszem czterdziestu lat kształcenia dla potrzeb
turystyki. Sesja łódzka zostanie zakończona zwiedzaniem Nowego Centrum Łodzi. Druga
część seminarium odbędzie się w Spale w stacji terenowej Uniwersytetu Łódzkiego.
Będzie ona nawiązywała do tradycji „Warsztatów z geografii turyzmu” podczas których
prezentowane są wyniki aktualnych badań związanych z turystyką. 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
Sekretarz naukowy seminarium

Kierownik naukowy seminarium

dr Robert Wiluś

dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UŁ
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RAMOWY PROGRAM SEMINARIUM
Czwartek, 21.09.2017 r., Łódź, Collegium Geographicum, ul. Kopcińskiego 31
9.00-11.00 – rejestracja uczestników seminarium
11.00-13.00 – I sesja
13.00-14.00 – Lunch
14.00-16.00 – II sesja
16.00-18.00 – Zwiedzanie Nowego Centrum Łodzi
18.00-20.00 – Kolacja
20.00 –
wyjazd do Spały (możliwość zorganizowania wspólnego
transportu autokarowego w zależności od liczby chętnych)
Piątek, 22.09.2017 r., Spała, stacja terenowa UŁ, ul.Wojciechowskiego 4
8.00- 9.00 – Śniadanie
9.00-13.00 – Sesje warsztatowe/przerwa kawowa
13.00-14.00 – Obiad
14.00-18.00 – Sesje warsztatowe/przerwa kawowa
19.00 Kolacja połączona ze spotkaniem towarzyskim
Sobota, 23.09.2017 r.,
8.00- 9.00 – Śniadanie
9.00-13.00 - Sesje warsztatowe/Spotkanie robocze Komisji Geografii
Turyzmu przy PTG
13.00-13.30 – Podsumowanie i zakończenie seminarium
13.30-14.30 – Obiad
Program może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszonych
wystąpień.
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SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Ważne terminy:
 tytuły i abstrakty artykułów do 28 lutego 2017 r. (do 1000 znaków)
 gotowe artykuły do 15 kwietnia 2017 r. (wg załączonej instrukcji

dotyczącej zasad

publikowania w czasopiśmie TURYZM)

 tematy wystąpień do 30 czerwca 2017 r. (bez publikacji lub publikacja po warsztatach)
2. Miejsce seminarium:
 ŁÓDŹ – Collegium Geographicum, aula im. prof. Stanisława Liszewskiego, ul.
Kopcińskiego 31
 SPAŁA - woj. łódzkie, stacja terenowa Uniwersytetu Łódzkiego,
ul. Wojciechowskiego 14

3. Koszty udziału w seminarium:
 650 zł. - udział z wystąpieniem i publikacją w recenzowanym czasopiśmie

TURYZM t. 27, z.1 (8pkt.) wydanym na warsztaty + transport z Łodzi do Spały
pierwszego dnia seminarium, dwa noclegi w stacji terenowej UŁ w Spale,
wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe) udział w spotkaniu
towarzyskim.
 700 zł. - udział z wystąpieniem, publikacja w kolejnym numerze recenzowanego
czasopisma TURYZM (8 pkt.) + transport z Łodzi do Spały pierwszego dnia
seminarium, dwa noclegi w stacji terenowej UŁ w Spale, wyżywienie (śniadania,
obiady, kolacje, przerwy kawowe) udział w spotkaniu towarzyskim.
 600 zł. - udział bez wystąpienia + transport z Łodzi do Spały pierwszego dnia
seminarium, dwa noclegi w stacji terenowej UŁ w Spale, wyżywienie (śniadania,
obiady, kolacje, przerwy kawowe) oraz udział w spotkaniu towarzyskim.
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”

4. Zgłoszenie udziału w XXXIII Seminarium terenowym „Warsztaty z geografii

turyzmu” prosimy przesyłać na wypełnionej karcie zgłoszeniowej mailem lub
tradycyjną pocztą na adres organizatorów.
5. Kontakt:
 Robert WILUŚ, sekretarz naukowy seminarium
Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
tel. 42 6354555, 6354550
fax. 42 6354550
e-mail: robert.wilus@geo.uni.lodz.pl
 Kolejne komunikaty będą się pojawiały na stronie Instytutu – turyzm.edu.pl oraz
będą rozsyłane pocztą e-mailową.

Zasady składania artykułów do czasopisma TURYZM


Maksymalna objętość artykułu nie może przekroczyć 15 stron maszynopisu znormalizowanego (28–30
wierszy na stronie) wraz z rysunkami, tabelami i bibliografią. Tekst nie może przekroczyć 30 000
znaków ze spacjami.



Skład w edytorze Word (doc, docx lub rtf) – czcionka Times New Roman, 12 pkt, podwójna interlinia.



Przesyłane artykuły winny zaczynać się krótką afiliacją (imię i nazwisko, nazwa uczelni lub
reprezentowanej instytucji oraz e-mail, ew. telefon) i tytułem artykułu pisanym wersalikami.



W artykule, w określonym przez Autora miejscu, powinny znaleźć się tabele, fotografie oraz rysunki
(dodatkowo w oddzielnym pliku rysunki w oryginale – Corel, Excel). Wielkość rysunków musi być
dostosowana do formatu B5 – pionowy nie może przekroczyć wymiarów w pionie 170 x 124 mm, a
zastosowana w nich czcionka (Arial, Arial Narrow, Calibri) czytelna po zmniejszeniu do tego rozmiaru.
Rysunki (mapy, wykresy itp.) podpisujemy pod spodem, stosując skrót Rys. i numerując cyframi
arabskimi.



Numer i tytuł tabeli wpisujemy nad tabelą. Szerokość tabel dostosowana do formatu B5, czyli pionowa
może być do 124 mm szeroka – czcionka Times New Roman 9 pkt. Tabela w Wordzie (nie w Excelu),
również włączona w tekst. Wyjątkowo można przesłać tabelę w poziomie (wówczas w oddzielnym
pliku), ale tabela nie powinna przekraczać szerokości 170 mm (długość dowolna). W tabeli wyrazy w
pierwszej linii główki i w boczku zawsze zaczynają się z wielkiej litery (nawet nazwy województwa).



Cytowane w tekście prace (których notki bibliograficzne zamieszczamy na końcu w bibliografii, a nie w
przypisach) zaznaczamy przez podanie nazwiska autora i roku wydania publikacji w nawiasie
półokrągłym, np. (Warszyńska, Jackowski 1994). Nie wyróżniamy nazwisk czcionką (wersaliki,
kapitaliki itd.).



Spis literatury (Piśmiennictwo, Bibliografia), umieszczony w ciągu za tekstem podstawowym, według
alfabetu (dotyczy nazwisk autorów) i nie numerujemy. Przykładowe formy zapisu:

Kostrubiec B., 1977, Metody badania koncentracji przestrzennej, [w:] Z. Chojnicki
(red.), Metody ilościowe i modele w geografii, PWN, Warszawa, s. 63–76.
Warszyńska J., Jackowski A., 1994, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.
Zbieć E., 1994, Na marginesie założeń rozwoju gospodarki turystycznej, Problemy
Turystyki, z. 2, s. 63–78.
 Przypisy należy umieszczać automatycznie na dole strony (pamiętając, aby tekst łącznie z
przypisami nie przekraczał objętości 30 000 znaków ze spacjami).


Do składanego artykułu wymagane jest dołączenie na końcu Summary o objętości do 1000 znaków ze
spacjami oraz słów kluczowych w języku angielskim (Keywords).



Nieprzygotowane w podany sposób artykuły będą odsyłane do poprawy

Artykuły złożone zgodnie z podanymi zasadami prosimy przesyłać
najpóźniej do 15 kwietnia 2017 r. e-mailem na adres:
jolanta.latosinska@geo.uni.lodz.p lub beata.krakowiak@geo.uni.lodz.pl

