Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
Instytut
Geografii Miast i Turyzmu
Wydziału Nauk Geograficznych
Uniwersytetu Łódzkiego
Katedra Turystyki i Rekreacji
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu
Konferencja poświęcona będzie poszukiwaniu odpowiedzi na szereg aktualnych pytań:
w Co w XXI w. (w erze Facebooka) oznacza pojęcie „krajoznawstwo”?
w Jaką rolę powinno odgrywać krajoznawstwo w świecie globalnych mediów i nowoczesnych
technologii?
w Jakimi metodami prowadzić dziś działalność dokumentacyjną, popularyzatorską i szkoleniową?
w Jaki jest (powinien być) wpływ krajoznawstwa na kształtowanie przestrzeni geograficznej
(turystycznej)?
w Czy we współczesnym modelu patriotyzmu jest miejsce dla krajoznawstwa? A jeśli tak, to jakie?
w Jak wyważyć optymalne proporcje pomiędzy wartościami edukacyjno-wychowawczymi
a powszechnym dążeniem do rozrywki i zabawy?
w Jakie są relacje krajoznawstwa z masową turystyką poznawczą?
w W jaki sposób efektywnie wykorzystywać w działalności krajoznawczej nowe technologie i formy
turystyki (np. zwiedzanie interaktywne, z fabułą, rekonstrukcje historyczne)?
w Czy istnieje konflikt pomiędzy tradycyjnym a nowoczesnym pojmowaniem krajoznawstwa?
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Planowane jest wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej pt. „Współczesne oblicza krajoznawstwa”, do której można będzie zgłosić artykuły powstałe na podstawie prezentacji głoszonych
na konferencji.
Szczegółowych informacji na temat Konferencji udziela koordynator projektu:
Jolanta Śledzińska, tel. +48 22 826 51 06, 604 221 377.
Szczegóły oraz karta zgłoszenia na stronie: www.tlp.pttk.pl

ZAPROSZENIE

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego
oraz Katedra Turystyki i Rekreacji
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
serdecznie zapraszają na

KONFERENCJĘ POPULARNONAUKOWĄ

WSPÓŁCZESNE OBLICZA
KRAJOZNAWSTWA
W 2016 roku przypada 110 rocznica powstania zorganizowanego krajoznawstwa polskiego, stąd
inicjatywa Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego realizacji ogólnopolskiego projektu
„Krajoznawstwo kształtuje tożsamość i łączy pokolenia”. W jego ramach organizujemy szereg
działań skierowanych do szerokiego kręgu odbiorców, których nadrzędnym celem jest propagowanie aktywnych form poznawania walorów krajoznawczych Polski.
W dobie postępującej globalizacji na jedno z pierwszych miejsc pośród aktywności człowieka
wysuwa się turystyka, która obejmuje swoim zasięgiem coraz szersze obszary aktywności.
Niepokojącym jednak wydaje się fakt, że podczas gdy coraz większym zainteresowaniem cieszą się
turystyka aktywna i turystyka poznawcza, to jednak coraz rzadziej wśród poznawczych form
turystyki występuje pojęcie krajoznawstwa, które ograniczane jest w zasadzie do klasyfikowania
walorów turystycznych. Traktowanie turystyki poznawczej i krajoznawstwa częściowo jako
synonimów powoduje zamęt terminologiczny i spłycenie znaczenia tego drugiego.
Krajoznawstwo traktowane szeroko, to nie tylko aktywność poznawcza dotycząca najbliższej
okolicy, regionu czy kraju, ale także ruch społeczny i działalność o charakterze kulturowospołecznym, której efektów nie sposób przecenić. Jak na przestrzeni wieków podkreślali wszyscy
wielcy polscy krajoznawcy jest ono także praktyczną szkołą patriotyzmu oraz poszanowania
przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa małych i dużych ojczyzn.
Przekazywanie wiedzy krajoznawczej, zarówno tej historycznej, jak i współczesnej, może, a nawet
powinno być wykorzystane nie tylko do budowania tożsamości, ale także do wzmocnienia więzi
między różnymi pokoleniami turystów-krajoznawców. Wydaje się więc, że niezbędnym jest podjęcie
dyskusji nad określeniem współczesnego oblicza i roli krajoznawstwa, szczególnie w kontekście
dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.
Konferencja jest realizowana w ramach projektu
„Krajoznawstwo kształtuje tożsamość i łączy pokolenia”
dofinansowanego prze Ministerstwo Sportu i Turystyki:

Ramowy program konferencji
05.10.2016
1000 -1300 – przyjazd uczestników konferencji do Kazimierza Dolnego
rejestracja i zakwaterowanie;
1330
– obiad;
1430 -1900 – I część referatowa (z przerwą kawową);
1930
– kolacja;
2000
– spacer;

06.10.2016
800
900 -1300
1315
1400 -2000
30
20

– śniadanie;
– II część referatowa (z przerwą kawową);
– obiad;
– warsztaty terenowe na terenie Kazimierza Dolnego;
– kolacja;

07.10.2016
800
– śniadanie;
900-1300 – III część referatowa (z przerwa kawową);
1315
– obiad;
00
14
– zakończenie konferencji, wyjazd uczestników.
UWAGA! Odpłatność za udział w Konferencji wynosi 250/200 zł od osoby. Wszyscy uczestnicy przyjeżdżają na koszt instytucji delegującej oraz ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie
zgodnie z programem, materiały konferencyjne, warsztaty terenowe, oraz recenzowaną monografię pokonferencyjną.

1906 – 2016 Ż 110 ROCZNICA POWSTANIA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRAJOZNAWCZEGO

Ż R O K K RA J O Z N A W S T WA P O L S K I E G O Ż

