
Odkrywać zapomniane. Zakrywać odkryte.
PROBLEMY AUTENTYCZNOŚCI W TURYSTYCE KULTUROWEJ 

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Western Norway Research Institute (Norwegia)

University of Malaga (Hiszpania)

Klaipeda University (Litwa)

Latvian Academy of Sport Education in Riga (Łotwa)

Nadbużański Uniwersytet Ludowy w Husince

Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki

uprzejmie zapraszają na

Międzynarodową Konferencję Naukową
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Patronat Honorowy
prof. dr Janis Zidens – Rector of Latvia Academy of Sport Education in Riga (Łotwa)
prof. dr Eimutis Juzeliūnas – Rector of Klaipėda University (Litwa)
prof. dr hab. Anna Zielińska – Dyrektor Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. Jan Konarski, prof. nadzw.  – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Animacji Rekreacji i Turystyki
prof. dr hab. Józef Bergier – Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
prof. dr hab. Stanisław Michałowski – Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Dariusz Wieliński, prof. nadzw. – Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 
prof. dr hab. Jerzy Sadowski – Prorektor ds. Filii Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej

Komitet Naukowy
prof. dr hab. Wojciech Burszta (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie)
prof. dr hab. Waldemar Kuligowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Aleksander Panasiuk (Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie)
prof. dr hab. Bogusław Sawicki (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
prof. dr hab. Jan Sikora (Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze)
prof. dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
prof. dr hab. Andrzej Świeca (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. dr Oscar Romero Ramos (University of Malaga)
prof. dr Diana Šaparnienė (Klaipėda University)
Ivar Peter Grøtte (Director of Science of Western Norway Research Institute)
dr hab. Małgorzata Bronikowska, prof. nadzw. (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu)
dr hab. Anna Weronika Brzezińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Marek Kazimierczak, prof. nadzw.  (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu)
dr hab. Zygmunt Kruczek, prof. nadzw. (AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie)
dr hab. Beata Pluta, prof. nadzw. (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu)
dr hab. Elżbieta Rutkowska, prof. nadzw. (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
dr hab. Ewa Skowronek, prof. nadzw. (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Komitet Organizacyjny
dr Grzegorz Godlewski (Filia AWF w Białej Podlaskiej) – przewodniczący
dr Krzysztof Piech (Filia AWF w Białej Podlaskiej) – z-ca przewodniczącego
dr Joanna Roszak (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie) – sekretarz
mgr Bożenna Pawlina-Maksymiuk (Nadbużański Uniwersytet Ludowy w Husince)
dr Adrian Lubowiecki-Vikuk (AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu)
dr Ewelina Niźnikowska (PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
dr Anna Bodasińska (Filia AWF w Białej Podlaskiej)
dr Anna Urbaniak-Brekke (Western Norway Research Institute)
dr Renata Krukowska (UMCS w Lublinie)
dr Ingrida Smuka (LSPA w Rydze)
dr Daumantas Bočkus ((Klaipėda University)
dr Irena Dravniece (LSPA w Rydze)
dr Joanna Poczta (AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu)
dr Beata Kaczor (AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu)
mgr Robert Wilczewski (Filia AWF w Białej Podlaskiej)
mgr Aneta Łuć (Filia AWF w Białej Podlaskiej)
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Cel konferencji
Autorzy publikacji związanych z turystyką łączą zmiany dotyczące ewolucji tego obszaru, przemian społeczno-

kulturowych, a także postaw i zachowań odwiedzających m.in. z procesem komercjalizacji kultury 

i poddawaniem obszarów recepcji turystycznej nieetycznym zabiegom marketingowym. Zauważają ponadto, 

że wkroczenie nowoczesnych technologii do przestrzeni turystycznej budzi potrzebę intensyfikacji wrażeń 

zwiedzających, kreowania produktów nasyconych silnymi emocjami, jak również uzupełniania wcześniejszych 

form produktu o nowe przeżycia. Firmy turystyczne oraz instytucje kultury stają się „fabrykami” doświadczeń 

i wspomnień – zgodnie z teorią społeczeństwa doznań (Gerhard Schulze). Dostępność tego typu oferty może 

mieć dwa oblicza – pozytywne upowszechnianie, łączące funkcje krajoznawcze, edukacyjne, wychowawcze 

i etyczne, oraz negatywne, post-turystyczne („zadeptywanie” atrakcji kulturowych występujących w miejscach 

recepcji i inne dysfunkcje turystyki).
Obszarowość tematyczna turystyki kulturowej pozostaje w zależności z tradycjami regionalnymi aktywności 

ruchowej, sportem dla wszystkich czy ludycznością, a istota zachowań sportowo-rekreacyjnych w ujęciu 

regionalnym stanowić może o ich odrębności i ponadczasowości.
Celem spotkania jest próba pogłębionej diagnozy tak zarysowanej problematyki oraz zachęcenie środowiska 

naukowców, badaczy i badaczek, teoretyków i teoretyczek oraz praktyków do podjęcia następujących 

zagadnień:
·  rodzaje i formy turystyki kulturowej;
·  trendy i innowacje w turystyce kulturowej;
·  przestrzeń turystyczna – atrakcyjność i ochrona potencjału miejsc opartych na produktach kultury;
·  ekonomiczne i marketingowe uwarunkowania rynku turystyki kulturowej;
·  społeczne i etyczne koszty korelacji kultury i turystyki;
·  kontrowersje i pułapki turystyczne w świecie produktów kultury;
·  sport, tradycyjne gry i zabawy jako przykład oferty kulturowej regionów;
·  topofilia, spektralność i symulakry (analogony dla zwiedzania repliki groty Lascaux) w turystyce kulturowej;
·  varia.

· Termin konferencji 27-28 września 2018 r.
·Termin nadsyłania kart zgłoszeniowych 1 czerwca 2018 r.
· Termin opłaty konferencyjnej 1 lipca 2018 r.
·Termin wysłania II komunikatu do 10 września 2018 r.
·Termin nadsyłania pełnych tekstów referatów w dniu konferencji
dostarczenie pliku WORD w odpowiednim formacie z zachowaniem wymogów redakcyjnych oraz przekazanie 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na nieodpłatne opublikowanie przez Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy materiałów 
konferencyjnych i przekazaniu praw autorskich (w przypadku wydawnictwa monograficznego)

Ważne terminy

Instytucje wspierające

Patronat medialny
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Publikacja
Szanowni Państwo,
proponujemy Państwu możliwość (po spełnieniu wymogów formalnych i uzyskaniu pozytywnych recenzji), 

opublikowania tekstów w czasopismach:
· Sprawy Narodowościowe (14 pkt. MNiSW), https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sn/index
· Czas Kultury (12 pkt. MNiSW, publikacja w języku polskim), http://czaskultury.pl
· Studia Ekonomiczne i Regionalne (9 pkt. MNiSW), http://ers.edu.pl/OJS/index.php/erspl 
Decyzję o skierowaniu wybranych artykułów do wymienionych publikatorów podejmą członkowie Komitetu 

Naukowego konferencji.
Artykuły niezakwalifikowane do w/w periodyków zostaną opublikowane w recenzowanym anglojęzycznym 

wydawnictwie monograficznym. Oznacza to konieczność zadbania o strukturę objętościową tekstu (co najmniej 

20 000 znaków ze spacjami).
Uprzejmie prosimy Uczestników i Uczestniczki konferencji o stosowanie się do załączonych do komunikatu 

wymogów redakcyjnych oraz przestrzeganie terminów, a w szczególności:
· zadbanie o przygotowanie tekstów w języku angielskim przy uwzględnieniu szczególnej staranności językowej;
· zadbanie o wysoką jakość merytoryczną zgłoszonych publikacji;
· uwzględnienie w przypisach pełnych danych publikacyjnych (łącznie z DOI w przypadku artykułów 

zamieszczanych w czasopismach);
· uwzględnienie danych adresowych wszystkich autorów i współautorów publikacji;
· zawarcie w nadesłanych tekstach pełnych tytułów, streszczeń oraz słów kluczowych w języku angielskim.

Założenia organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 500 zł.

Opłata zawiera koszt materiałów konferencyjnych, monografii naukowej w języku angielskim, przerwy kawowej 

oraz bankietu w Hotelu Zamek Biskupi w Janowie Podlaskim.

Nr konta, na które należy kierować opłatę konferencyjną: 

Czas wygłaszania wystąpień: 15 minut.

Języki konferencji: polski, angielski.

Miejsce konferencji:

Kartę zgłoszenia udziału w konferencji prosimy wysyłać na adres: godlewskig@wp.pl do dnia 1 czerwca 2018 r.

Filia AWF w Białej Podlaskiej

63 1240 2177 1111 0000 3570 3633
(z dopiskiem KNKultura_imię i nazwisko uczestnika) 

Koszt przewalutowania wpłaty jest pokrywany przez uczestników konferencji (z zagranicy).

Uprzejmie informujemy, że faktury za opłatę konferencyjną będą wystawiane wyłącznie osobom fizycznym 

lub instytucjom, z których konta została dokonana wpłata.

Filia AWF w Białej Podlaskiej

ul. Akademicka 2

21-500 Biała Podlaska

Kontakt
·
· dr Krzysztof Piech +48 607 381 070 krzysztofpiech@wp.pl 
· dr Joanna Roszak +48 696 059 141 joannamroszak@gmail.com

 dr Grzegorz Godlewski +48 607 303 301 godlewskig@wp.pl
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