
 

 
Pracowania Krajoznawstwa i Turystyki Historycznej 

oraz Zakład Historii Polski i Powszechnej XIX w. 

Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego 

 

serdecznie zapraszają na 

Interdyscyplinarną turystyczno-krajoznawczą konferencję naukową 

pt. „Podróż z książką w ręku” 

 

 Konferencja odbędzie się w Gdańsku, na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniach 19-20 października 2017 r. Będzie to już kolejne spotkanie związane z rozwojem badań nad 

krajoznawstwem i turystyką inicjowane przez nasz Wydział. Do udziału w konferencji zapraszamy 

wszystkich zainteresowanych, przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, m.in. historii, 

literaturoznawstwa, geografii, zarządzania, historii sztuki, medioznawstwa a także innych, których 

zakres badawczy mieści się w ramach proponowanej tematyki.  

 Wiodącym zagadnieniem gdańskiego spotkania pragniemy uczynić problematykę związaną 

z wzajemnym powiązaniem trzech elementów: podróżnik/turysta i jego potrzeby – książka, jako 

medium między nim a miejscem podróży i jej funkcje – przebieg podróży i oddziaływanie dwóch 

pierwszych na miejsce destynacji turystycznej. Dotychczasowe analizy skupiały się zwykle na 

literaturze turystyczno-krajoznawczej, a zwłaszcza na przewodnikach. Miały one zazwyczaj charakter 

źródłoznawczy lub filologiczny, zadawały też pytania o cele i środki przyświecające osobom 

je piszącym. Bazując na nich i je doceniając, pragniemy poszerzyć obszar badawczy, nadać badaniom 

interdyscyplinarny i bardziej komplementarny wymiar. Celem organizatorów konferencji jest ukazanie 

powiązań pomiędzy opracowaniami, których ludzie używali w podróży, sposobem w jaki 

je wykorzystywali oraz tym, jak mogły one oddziaływać na odwiedzane miejsca, jakie zmiany w nich 

powodowały. Punktem wyjścia będzie więc człowiek i jego zainteresowanie jakimś miejscem. 

W swojej podróży kierował się on i kieruje nadal różnymi typami opracowań. Z tego powodu 

przedmiotem naszego zainteresowania chcemy uczynić nie tylko przewodniki, itinerariusze, diariusze, 

descriptio, bedekery, lecz także powieści lub książki historyczne a także strony WWW oraz blogi. 

Realia turystyczne i potrzeby podróżników ulegają bowiem ciągłej zmianie a wraz z nimi forma oraz 

treść opracowań, do których sięgają potencjalni turyści.  

Z tak zarysowaną problematyką badawczą związane są różnorodne zagadnienia szczegółowe, 

które staną się przedmiotem interdyscyplinarnej dyskusji podczas konferencji. Zachęcamy do 

podejmowania tematów łączących ze sobą kilka z wymienionych zagadnień:  

1. Historia różnych typów opracowań służących jako medium pomiędzy turystą a miejscem jego 

destynacji turystycznej; 



2. Świat z perspektywy tych opracowań (m.in. jako źródeł w dyscyplinach humanistycznych, 

ekonomicznych i przyrodniczych); 

3. Na szlaku literackich fascynacji – utwór literacki jako swoisty „przewodnik”; 

4. Opracowanie służące jako medium pomiędzy turystą a miejscem jego podróży w roli czynnika 

stymulującego wieloaspektowy rozwój turystyki i przedsiębiorczości; 

5. Wątki i inspiracje przyrodnicze, geograficzne, historyczne i z dziedziny historii sztuki 

w opracowaniach służących turystom przed i podczas podróży (profil, funkcje); 

6. Nowe perspektywy i zadania opisu turystycznego; 

7. Wykorzystanie Internetu dla potrzeb turysty i turystyki. 

Zgłoszenia tematów wraz z wypełnioną ankietą prosimy przesyłać do dnia 31 marca 2017 r. 

Jednocześnie informujemy, że na każde wystąpienie zostało przewidzianych 20 minut. 

Zgłoszenia przesyłać można drogą elektroniczną na adres sekretarza konferencji, dr Michaliny 

Petelskiej: m.petelska@ug.edu.pl lub pocztą na adres: Zakład Historii Polski i Powszechnej XIX w., 

Instytut Historii Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 55, 80-952 Gdańsk. Wszelką korespondencję 

w sprawach organizacyjnych prosimy kierować do dr Petelskiej. 

Opłatę konferencyjną w kwocie 300 zł należy uiścić do dnia 30 czerwca 2017 r. dokonując 

wpłaty na konto bankowe nr 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415. W tytule przelewu należy podać 

nr subkonta KH 09-01 oraz imię i nazwisko uczestnika. Uczestnik, który płaci z prywatnego konta 

a równocześnie potrzebuje faktury wystawionej na instytucję, powinien przed dokonaniem wpłaty 

poinformować o tym mailowo sekretarza konferencji. Jeśli natomiast wpłata dokonywana jest 

bezpośrednio przez instytucję, wówczas faktura zostanie automatycznie na nią wystawiona.  

Kwota opłaty pokrywa koszty publikacji recenzowanej monografii wieloautorskiej, 

wyżywienia oraz przewidzianych podczas konferencji wydarzeń towarzyszących. Informację 

dotyczącą noclegu, którego koszt uczestnicy konferencji pokrywają samodzielnie, a także 

szczegółowy program wraz ze wskazaniem miejsc, w których będą się odbywać obrady, otrzymają 

Państwo w kolejnym komunikacie po zamknięciu listy zgłoszeń. 
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