
CYKLICZNE KONFERENCJE 
NAUKOWE DOTYCZĄCE TURYSTYKI 
ORGANIZOWANE PRZEZ OŚRODKI 

AKADEMICKIE W POLSCE

Seminaria terenowe pt. "Warsztaty 
badawcze z geografii turyzmu" 

organizowane przez Katedrę/Instytut 
Geografii Miast i Turyzmu 
Uniwersytetu Łódzkiego

Aktywność naukowa wcześniej Katedry, a od roku
2007 r. Instytutu Geografii Miast i Turyzmu, obok 
prowadzenia badań i publikowania ich rezultatów, 
przejawia się również w organizacji konferencji na
ukowych. Począwszy od 1983 r. Instytut (wówczas 
Zakład) Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu 
Łódzkiego organizuje corocznie spotkania naukowe 
skupiające osoby zarówno z Polski, jak i z zagrani
cy, pracujące w różnych ośrodkach akademickich, 
a zajmujące się problematyką turyzmu. Spotkania 
te, mające charakter seminariów terenowych, nazy
wane są „Warsztatami badawczymi z geografii tury
zmu”. W 2007 r. odbyło się XXIII tego typu spotka
nie. Do 1996 r. głównym celem Warsztatów była 
prezentacja prac ukończonych, ale jeszcze nieopu- 
blikowanych, dotyczących aktualnych problemów 
badawczych z zakresu turyzmu. Ten rodzaj corocz
nych spotkań ma dla uczestników duże znaczenie 
nie tylko ze względu na walor poznawczy, ale 
i praktyczny. Pozwala bowiem zapoznać się z całym 
wachlarzem problematyki badawczej realizowanej 
w różnych polskich ośrodkach akademickich i jed
nocześnie jest szansą na wysłuchanie uwag i opinii 
przed ostatecznym złożeniem pracy do druku.

Od 1997 r. program spotkań został wzbogacony o:
-  sesje terminologiczne,
-  prezentację wyników zakończonych prac dok

torskich, oraz
-  tematykę prac dyplomowych i magisterskich re

alizowanych w ostatnim roku przed warsztatami.
Wprowadzenie działu „Sesje terminologiczne” do 

corocznych spotkań związane było z gwałtownym roz
wojem badań naukowych nad szeroko pojętymi zja
wiskami spowodowanymi ruchem turystycznym. Uz
naliśmy bowiem, iż od 1974 r. -  kiedy to staraniem 
profesorów z UJ zorganizowane zostało w Polsce 
spotkanie Grupy Roboczej Geografii Turyzmu Mię
dzynarodowej Unii Geograficznej poświęcone zagad
nieniom terminologicznym -  minęło wiele czasu, po
jawiły się nowe pojęcia, zmieniło się znaczenie do
tychczasowych. W ramach dotychczasowych War-
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Field seminar entitled ‘Research
Workshops in Tourism Geography’, 

organized by the Faculty (now
Institute) of Urban Geography and
Tourism at the University of Łódź

Apart from doing research and publishing 
its results, the academ ic actlvity of the 
former Faculty, currently  (sińce 2007) the 
Institu te of Urban Geography and Tourism, 
includcs the organization of academic con- 
ferences. S tarting  from 1983, the Institute 
(then the Department) of Urban Geography 
and Tourism a t the University of Łódź, 
has been organizing annual meetings 
attended by Polish and foreign academics 
working on tourism  issues. The meetings 
are known as field sem inars and entitled 
'Research W orkshops in Tourism Geography’ 
and by 2007, 23 such  meetings had taken 
place. Before 1996 the main aim had been 
to present completed b u t still unpublished 
work on curren t research into tourism issues. 
This kind of meeting was very im portant for 
participants for practical reasons as they 
could become familiar with a rangę of the 
issues studied a t different Polish academic 
centres, and a t the sam e time having 
a chance to listen to finał com ments and 
opinions before they subm it their work for 
publication.

Since 1997 th is agenda has been ex- 
tended by including:

-  terminology sessions,
-  presentation of resu lts  of completed PhD 

theses,
-  presentation of issues discussed in MA 

theses written in the preceding year.
The terminology sessions were introduced 

due to rapidly developing research in tourism 
and th a t sińce 1974 -  the year when on 
the initiative of Jagiellonian University 
professors a m eeting of the Tourism Geo
graphy Working Group of the In terna
tional Geographical Union was organized 
in Poland -  a long time had passed, new 
term s had appeared and existing ones had 
changed their m eaning. During the work
shops the following term s have been 
presented and discussed: ‘ru ral tourism ’, 
‘urban  tourism ’, ‘religious tourism ’, ‘tourist



sztatów zaprezentowano i przedyskutowano zakres ta
kich pojęć, jak: „turystyka wiejska”, „turystyka miej
ska”, „turystyka religijna”, „przestrzeń turystyczna”, 
„atrakcyjność turystyczna”, „przemysł turystyczny”, 
„geografia hotelarstwa”, „region turystyczny”, „tury
styka i rekreacja”, „turystyka kulturowa”, „turystyka 
poznawcza”. Większość z przygotowanych referatów, 
zawierających własne przemyślenia autorów wywo
dzących się z różnych dyscyplin i ośrodków nauko
wych w Polsce, opublikowana została w czasopiśmie 
Turyzm, uściślając stosowane obecnie pojęcia w na
ukach zajmujących się turystyką. Warsztaty badawcze 
z geografii turyzmu każdego roku organizowane 
są w innym miejscu, co uatrakcyjnia uczestnictwo 
w nich i jednocześnie pozwala poznać różne obsza
ry naszego kraju. Dotychczasowe spotkania odbywały 
się w:

-  Łodzi (cztery razy),
-  regionie łódzkim (Spała, Kamion, Konopnica, 

Borki, Księże Młyny, Załęcze, Bełchatów, Rochna),
-  strefie nadmorskiej (Władysławowo, Gąski),
-  strefie pojeziernej (Wigry, Suszek),
-  strefie wyżynnej (Kazimierz Dolny, Potok Zło

ty, Wólka Milanowska),
-  strefie podgórkiej i górskiej (Łazy k. Bochni, Le

sko, Szczyrk), a także w Czechach (Mała Morawka).

space’, ‘tourism  attractiveness’, ‘tourism  
industry ', 'the geography of the hotel 
industry’, ‘tourism  region’, ‘tourism  and 
reereation’, ‘cu ltural tourism ’, and ‘educa- 
tional tourism ’. The majority of papers, 
presenting opinions of au thors represent- 
ing different disciplines and coming from 
different academ ic centres in Poland, have 
been published in Turyzm, and have clarified 
the notions currently  used in disciplines 
dealing with tourism . The research work- 
shops are organized a t a different venue 
every year which m akes them  more 
attractive for partic ipan ts and allows them 
to visit different regions of Poland. So far 
the conferences have been held in:

-  Łódź (four times),
-  the Łódź region (Spala, Kamion, Konop

nica, Borki, Księże Młyny, Załęcze, Beł
chatów, Rochna),

-  the coastał region (Władysławowo, Gą
ski),

-  the lakes region (Wigry, Suszek),
-  the upland zone (Kazimierz Dolny, Potok 

Złoty, Wólka Milanowska),
-  the m ountain zone (Łazy near Bochnia, 

Lesko, Szczyrk) and the Czech Republic 
(Mala Moravka).
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Stalą częścią każdego seminarium są wycieczki 
studialne przygotowywane i prowadzone, głównie 
przez pracowników naukowych Instytutu Geografii 
Miast i Turyzmu, po regionie, w któiym odbywa się 
seminarium.

W seminariach terenowych „Warsztaty badawcze 
z geografii turyzmu” każdego roku uczestniczy po kil
kadziesiąt osób (30-50), nie tylko geografów, co 
umożliwia stały przepływ aktualnej wiedzy badaw
czej realizowanej w różnych ośrodkach naukowych 
zajmujących się turystyką zarówno w Polsce, jak i w 
innych krajach.

Ostatnie, XXIII seminarium zgrupowało badaczy 
z siedmiu polskich uniwersytetów (Łódź, Kraków, 
Lublin, Poznań, Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz), a tak
że z Akademii Ekonomicznych (Wrocław, Poznań), 
Akademii Rolniczej w Poznaniu i Akademii Pomor
skiej w Słupsku. W seminarium uczestniczyli rów
nież pracownicy naukowi z prywatnych wyższych 
szkól w Białymstoku, Lodzi i Rzeszowie. Tak więc 
w pracach seminarium brali udział przedstawiciele 
10 największych miast w Polsce. Sporadycznie 
w tych cyklicznych spotkaniach biorą udział naukow
cy z ośrodków akademickich w Pradze, Bratysła
wie i miast Rosji.

Wszystkie seminaria terenowe są szczegółowo do
kumentowane, a ich przebieg i tematyka publikowane 
są w dziale „Sprawozdania” czasopisma Turyzm.

Elżbieta Dziegieć

A part of each sem lnar ls an excursion 
in the area where the sem lnar is held, 
prepared and usually led by the academlcs 
working a t the Institu te  of Urban Geo- 
graphy and Tourlsm.

The w orkshops are attended by 30-50 
partlclpants every year, and not only geo- 
graphers, allowing an exchange of experience 
from dlfferent academic centres both In 
Poland and other countries.

The latest, the 18"' sem lnar, hosted 
researchers from seven Polish universities 
(Lodź, Kraków, Lublin, Poznań, Szczecin, 
Gdańsk, Bydgoszcz), as well as from 
Academies of Economics In Wrocław and 
Poznań, the Agrlcultural Academy in 
Poznań and the Pomeranian Academy in 
Słupsk. O ther participants came from 
private higher education institutions in 
Białystok, Lódź and Rzeszów and in fact, 
the sem inar was attended by representat- 
ives of the 10 largest cities in Poland. 
Occasionally there have been participants 
from Prague, Bratislava and several Russian 
cities.

Ali field sem inars are documented in detail 
and the issues discussed are published in the 
‘Reports’ section of Turyzm.

Elżbieta Dziegieć

Międzynarodowe konferencje naukowe 
pt. „Uwarunkowania rozwoju turystyki 

zagranicznej w Europie Środkowej 
i Wschodniej” organizowane przez 

Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki 
Uniwersytetu Wrocławskiego

Od roku 1990, co dwa lata, Zakład Geografii Regio
nalnej i Turystyki Instytutu Geografii i Rozwoju Re
gionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje 
międzynarodowe konferencje naukowe pt. „Uwarun
kowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie 
Środkowej i Wschodniej”. Zamysłem organizatorów 
było stworzenie możliwości wymiany doświadczeń 
badawczych ekspertów turystycznych z postsocjali- 
stycznych krajów europejskich w zakresie rozwoju 
turystyki zagranicznej w nowych warunkach gospo
darki rynkowej. Obserwacje te są konfrontowane

International academic conferences 
entitled 'Conditions for Foreign 

Tourism Development in Central and 
Eastern Europę’ organized by the 

Department of Regional Geography and 
Tourism at the University of Wrocław

Every second year sińce 1990 the Depart
ment of Regional Geography and Tourism has 
organized international academic conferences 
entitled ‘Conditions for Foreign Tourism 
Development in Central and Eastern Europę’. 
The idea behind the conferences was to 
create an  opportunity for experts on tourism 
from post-com m unist European countries 
to exchange their research experiences on 
foreign tourism  in the new world of a market 
economy. These observations are confronted 
with the experiences of other European


