
  

 

 

 

5. SPRAWY ORGANIZACYJNE  

 aktualne informacje dot. konferencji dostępne są na stronie: 
https://www.wsb.pl/poznan/badania-i-nauka/konferencje-i-
seminaria/turystyka-i-rekreacja-w-obszarach-metropolitalnych-problemy-i-
wyzwania-20-21112019 

 osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy 
o wypełnienie formularza zgłoszenia pod poniższym linkiem: 
https://www.wsb.pl/poznan/formularz/miedzynarodowa-konferencja-nauko 

 opłata konferencyjna: 
 400 PLN (udział w konferencji z artykułem, materiały konferencyjne, 

obejmuje przerwy kawowe, lunch oraz kolację integracyjną wieczorek 
20.11.19, publikację w czasopiśmie naukowym Studia Periegetica po 
pozytywnych recenzjach) 
 250 PLN (wydruk artykułu, bez udziału w konferencji)  

 200 PLN (udział w konferencji, bez artykułu, materiały konferencyjne, 

obejmuje przerwy kawowe, lunch oraz kolację integracyjną wieczorem 
20.11.19)  

Konto do wpłat WSB: 

PL45 1020 4027 0000 1902 1280 5992 
z dopiskiem: konferencja - turystyka i rekreacja 

Ważne terminy: 

do 15.05.2019  – zgłoszenie uczestnictwa w konferencji oraz przesłanie 
tytułu referatu wraz ze streszczeniem artykułu  
w j. angielskim; 

do 15.06.2019  – przesłanie pełnego tekstu artykułu (w j. polskim lub 
angielskim) i dokonanie opłaty konferencyjnej. 

 

6. KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI 
Przewodnicząca: dr Maria Zamelska 

Sekretarze: dr Tomasz Lewandowski, dr Joanna Łuczak 

Członkowie: dr Agata Basińska-Zych, dr Stanisław Bronowicki,  
dr Alicja Kaiser, dr Jarosław Styperek,  
mgr Michał Preisler, mgr Lidia Seroczyńska 

e-mail: konferencjatir@wsb.poznan.pl  
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1. ZAŁOŻENIA KONFERENCJI 
Coraz więcej miast i metropolii funkcjonuje obecnie zgodnie z koncepcją 

rozwoju tzw. „smart city”. Założenia oraz praktyczne rozwiązania dotyczące 
budowania i funkcjonowania inteligentnych miast związane są 
z koniecznością identyfikacji i charakterystyką zarówno problemów 
gospodarczych, jak i społecznych na tle rzeczywistości przestrzenno-
środowiskowej. W analizie powyższego zagadnienia należy uwzględnić także 
miejsce dla rozwoju turystyki i rekreacji, rozważając zarówno charakter 
samej oferty w tym zakresie, a zwłaszcza promocję wewnętrzną, 
skierowaną do mieszkańców metropolii. Rozwój usług sektora turystyki 
i rekreacji staje się stopniowo jednym z istotnych komponentów poprawy 
jakości życia, czego dowodem jest m.in. tworzenie związanych z tym 
kompleksowych programów finansowanych przez samorządy lokalne. 

Założeniem programowym konferencji, podobnie jak w latach 
poprzednich, jest wielostronne przybliżenie istoty różnic i podobieństw 
między obszarami metropolitalnymi oraz wyzwań dotyczących problematyki 
turystyki i rekreacji, zwłaszcza w aspekcie ich zrównoważonego rozwoju. 
 

2. CELE KONFERENCJI 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Turystyka i rekreacja 

w metropoliach pt. „Turystyka i rekreacja w obszarach metropolitalnych – 
problemy i wyzwania” w zamierzeniach swoich stanowić ma kontynuację 
podjętej na konferencjach w 2015 i 2017 roku w WSB w Poznaniu 
problematyki turystyki i rekreacji związanej z funkcjonowaniem aglomeracji 
miejskich.  

Celem konferencji jest pogłębienie zagadnień funkcjonowania turystyki 
i rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań podobieństw 
i różnic jej rozwoju w wielkich ośrodkach miejskich jakimi są współczesne 
metropolie. Konferencja ma stanowić także platformę do dyskusji nad 
nowymi metodami badawczymi w zakresie roli turystyki i rekreacji 
w metropoliach oraz wymiany wiedzy, doświadczeń oraz najnowszych 
wyników badań naukowców i instytucji branżowych, prowadzonych 
w różnych metropoliach w Polsce, Europie i na świecie. 

Ponadto celem konferencji jest podniesienie poziomu współpracy 
międzynarodowej i stworzenie warunków do zawiązania nowych, 
międzynarodowych zespołów badawczych.  

3. ZAKRES TEMATYCZNY  KONFERENCJI 
Problematyka konferencji obejmuje szeroki wachlarz zagadnień 

dotyczących najważniejszych zjawisk i procesów związanych 
z możliwościami rozwoju oraz trendami w turystyce i rekreacji 
w metropoliach. Załączona tematyka konferencji obejmuje część 
najważniejszych problemów współczesnego sytuowania się turystyki 
i rekreacji w wielkich ośrodkach miejskich. Ma ona m.in. na celu 
zainteresowanie szerszej grupy specjalistów, którzy w turystyce i rekreacji 
znajdują ciekawe pola badawcze. 

Proponowane grupy tematyczne: 
 Strategie budowania marki miast z wykorzystaniem wartości smart 

i praktyk innowacyjnych 

 Współczesne formy turystyki i rekreacji w metropoliach 

 Metropolie jako obszary recepcji turystycznej i ich wpływ na dochody 
z turystyki w regionie 

 Regionalizacja obszarów turystycznych wewnątrz metropolii 

 Metropolie a problemy zagospodarowania przestrzennego, ochrony 
środowiska i jakości życia jego mieszkańców 

 Dynamika zmian w przestrzeni turystycznej światowych metropolii 

 Problem overtourismu w obszarach miejskich 

 Miejsce turystyki i rekreacji w rozwoju inteligentnych metropolii 

 Zachowania prozdrowotne mieszkańców metropolii w aspekcie 
aktywności fizycznej i rekreacyjnej 

 

4. PUBLIKACJE 
Istnieje możliwość opublikowania przesłanych na konferencję artykułów 

w j. angielskim, po 2 pozytywnych recenzjach, w czasopiśmie „Studia 
Periegetica” WSB w Poznaniu (ISSN 1897-9262, min. 20 pkt MNiSW – wg 
wykazu czasopism zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu 
„Wsparcie dla czasopism naukowych” 2019 r.). Indeksowane w bazach: 
BazEkon, PBN, POL-Index, Index Copernicus. Wskaźnik ICV (2017 r.): 100,00.  

 Wymogi edytorskie dotyczące artykułu zostały opisane na stronie: 
https://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/wydawnictwo.wsb.pl/files/
wymogi_edytorskie-2.pdf 

Więcej: https://papers.wsb.poznan.pl/studia-periegetica 


