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 Rzeszów, 9 czerwca 2017 r. 

Szanowni Państwo 

W imieniu Zakładu Socjografii i Form Ustrojowych oraz Pracowni Kartografii Historycznej 

Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, wraz z Rzeszowskim Oddziałem Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego zapraszamy na kolejną, czwartą już edycję konferencji 

geograficzno-historycznej. Zaproszenie jest kierowane do badaczy zajmujących się zagadnieniami 

komunikacji, transportu, turystyki oraz kartografią i geografią-historyczną. Poniżej 

przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące bieżącej edycji sympozjum komunikacyjnego: 
Motyw przewodni: „Mijające krajobrazy Polski. Zmiany przestrzeni kulturowej i systemów komunikacji w 

czasach nowożytnych i współczesnych”. 

Termin obrad: 6-7 listopada 2017 (poniedziałek-wtorek). 

Miejsce obrad: Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16 C, sala 226 (Sala Obrad Rady Instytutu 

Historii). 

Zakwaterowania na czas trwania konferencji jest gwarantowane dla uczestników spoza |Rzeszowa w 

dom(istnieje możliwość zakwaterowania wieczorem w przededniu inauguracji sympozjum i wykwaterowania po 

śniadaniu w dniu następującym po zakończeniu konferencji): Dom Studencki "Laura" lub „Filon”, 35-326 

Rzeszów ul. Cicha 2. 

Opłata konferencyjna: 250 zł (są to środki przeznaczone na dofinansowanie druku publikacji 

pokonferencyjnej, noclegi i wyżywienie). Wpłat prosimy dokonywać na konto Uniwersytetu Rzeszowskiego nr: 

80 1030 1508 0000 0008 1775 8002, do dnia 20 października br. z dopiskiem „MIJAJĄCE KRAJOBRAZY 

2017” Proszę o podanie danych instytucji/osoby na którą ma zostać wystawiona faktura. 

Obszary tematyczne konferencji: geografia i kartografia historyczna (fizjograficzne uwarunkowania rozwoju 

systemów komunikacyjnych; rekonstrukcja dawnych systemów komunikacyjnych; szlaki komunikacyjne a 

kwestie osadnicze, kartografia turystyczna oraz przewodniki turystyczne); turystyka kulturowa (dawne szlaki 

komunikacyjne jako walor współczesnej turystyki kulturowej; metodyka turystyki historycznej i kulturowej; 

walory turystyczne województwa podkarpackiego); historia gospodarcza (wpływ szlaków komunikacyjnych na 

rozwój gospodarczy); historia militarna (szlaki cywilne i wojskowe; transport cywilny i wojskowy); historia 

społeczna i socjologia podróżowania (życie codzienne wędrowcy-podróżnika-turysty); historia kultury 

materialnej (infrastruktura komunikacyjna i turystyczna, środki transportu, budowniczowie galicyjskiej 

infrastruktury komunikacyjnej i turystycznej); prawno-organizacyjne uwarunkowania komunikacji i ruchu 

turystycznego; inne zagadnienia wpasowujące się w motyw przewodni konferencji. 

Wstępny zarys programu: 1 dzień:, 8:30 – uroczyste otwarcie konferencji, 9:00-13:00  - wystąpienia 

prelegentów, 13:00-14:00 – obiad, 14:00-18:00 – wystąpienia prelegentów, 18:00-20:00 – uroczysta kolacja;  

2 dzień: 8:00-9:00 – śniadanie, 9:00-14:00 – terenowa sesja sympozjum zorganizowana wspólnie z 

rzeszowskim oddziałem PTTK pt. „Mijające krajobrazy woj. podkarpackiego”; 14:00-16:00 – obiad pożegnalny 

oraz zakończenie konferencji. 

Dodatkowe uwagi: Prosimy o przygotowanie pełnych wersji referatów przed rozpoczęciem konferencji i 

przesłanie na adres sekretarza konferencji (fppf@wp.pl) oraz przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego prof. 

Jolanty Kamińskiej-Kwak (jolak62@o2.pl) do 20 października 2017 r. Prośba związana jest z tym, że 

publikacja jest zaplanowana na bieżący rok 2017. 

Dane do korespondencji: Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16 C, 35-310 Rzeszów,  
- sekretarz konferencji z ramienia UR Franciszek Faluszczak: fppf@wp.pl, fppfal@gmail.com, tel. 606723829. 
- sekretarz konferencji z ramienia PTTK: Andrzej Wesół andrzej@pttk.rzeszow.pl, tel. 508139924. 

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy i liczymy na twórczą współpracę w zakresie 

promowania geografii historycznej oraz dziejów komunikacji i podróżowania 

 

  

mailto:fppf@wp.pl
mailto:jolak62@o2.pl
mailto:andrzej@pttk.rzeszow.pl


  

            Zakład Socjografii 
          i Form Ustrojowych 

          UNIWERSYTET RZESZOWSKI 

 
 

 

Karta Uczestnictwa w konferencji naukowej pt. 
Mijające krajobrazy Polski 

Rzeszów, 6-7 listopada 2017 
[proszę uzupełnić i odesłać na maila sekretarza konferencji (fppf@wp.pl)] 

Imię i nazwisko  

Tytuł i stopień naukowy  

Miejsce zatrudnienia  

Stanowisko  

Adres do korespondencji  

telefon  

e-mail  

Proponowany temat referatu  

Noclegi [proszę podać daty]    

Posiłki (organizator konferencji 
zapewnia posiłki w dniach 
trwania konferencji, tj. 6-7.XI) 
[proszę zaznaczyć znakiem X] 

Kolacja 5.11   

Śniadanie 6.11   

Obiad 6.11 X  

Uroczysta kolacja 6.11 X  

Śniadanie 7.11 X  

Obiad 7.11 X  

Kwestie logistyczne (proszę podać 
czas i miejsce przyjazdu, ew. 
środek transportu) 

 

Faktura dla:  Imię i Nazwisko:  

Instytucja:  

Adres:  

NIP:  

Uwagi/Pytania  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. przez Zakład Socjografii i Form Ustrojowych 

Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 nr 133, poz. 883). 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Zakładu Socjografii i Form Ustrojowych Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego korespondencji drogą 

elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Data     Podpis 
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