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Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy!
Studenckie Koło Naukowe Historyków UŁ, przy współpracy z Instytutem Historii UŁ
oraz Instytutem Geografii Miast i Turyzmu UŁ ma zaszczyt zaprosić studentów i
doktorantów kierunków humanistycznych i geograficznych do wzięcia udziału w konferencji
A większą mi rozkoszą podróż niż przybycie, która odbędzie się w dniach 15-17 listopada
2013 r. w Instytucie Historii UŁ przy ulicy A. Kamińskiego 27 a.
Konferencja składać się będzie z trzech paneli:

I. Podróże w czasach historycznych:
•
•
•
•
•

Wielkie wyprawy odkrywcze,
Poznawanie regionu,
Migracje ludności,
Środki transportu,
Percepcja miasta jako celu i etapu podróży na przestrzeni dziejów.

II. Relacje z podróży:
•
•
•

III.

Słynne opisy podróży,
Znane dzieła podróżnicze i ich wielcy twórcy,
Konfrontacja relacji historyka i podróżnika.

Wielcy w drodze:
•
•
•

Epizody podróżnicze w biografiach postaci,
Osiągnięcia w historii eksploracji Ziemi – np. w himalaizmie czy
odkrywaniu głębin,
Znani odkrywcy oraz ich dokonania.

Referaty można wygłaszać w języku polskim i w wybranych europejskich językach
kongresowych (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski). Chęć wygłoszenia referatu w innym

języku niż w/w należy wcześniej uzgodnić z organizatorem. Czas referatu: 20 min. Wszyscy
uczestnicy konferencji niewygłaszający referatów w języku polskim proszeni są o przesłanie
jego streszczenia (w języku polskim lub angielskim) do 8.11.2013 r.
Zgłoszenia wg wzoru formularza prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na
adres: jesien_lodz@wp.pl
do dnia: 18 października 2013 - osoby z państw objętych procedurą wizową.
25 października 2013 - osoby z Polski i państw nie objętych procedurą wizową

Opłatę konferencyjną przewidujemy w wysokości 50 złotych od osoby.
Prosimy o rezerwowanie noclegów we własnym zakresie. Do zaproszenia i formularza
zgłoszeniowego dołączamy listę miejsc noclegowych wraz z adresami, telefonami i
orientacyjnymi cenami. Mamy nadzieję, że będzie ona pomocna przy wyborze miejsca
noclegowego i dokonywaniu rezerwacji. Umieściliśmy na niej różne propozycje, mogą
Państwo wybierać również miejsca spoza listy.
Liczba miejsc jest ograniczona! Zastrzegamy sobie prawo do selekcji referatów.
Szczegóły dotyczące przyjęcia referatów i opłat konferencyjnych zostaną podane w dniu
29 października 2013 roku. Załączymy również wstępny program konferencji. Na
ewentualne poprawki i zastrzeżenia czekać będziemy do 31 października 2013 r.
Ponadto w planach mamy wydanie publikacji pokonferencyjnej, w związku z tym
zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie swoich prac wraz z opinią pracownika
naukowego (min. stopień: doktor) do 20 grudnia 2013 r. Referaty powinny spełniać
podstawowe kryteria edytorskie: tekst główny czcionka Garamond 11, przypisy Garamond 9,
marginesy: górny 1,8 dolny 2,6 prawy 1,9 lewy 1,9. Format strony B5 ISO oraz akapity 0,46.
Maksimum stron: 10.
Wszelkich informacji udzielają:
Estera Flieger esteraflieger@gmail.com
Grzegorz Trafalski: los30@wp.pl
Prosimy o kierowanie wszystkich pytań, wątpliwości na adres e-mail konferencji:
jesien_lodz@wp.pl lub podane adresy organizatorów. W przypadku, gdy kierują
Państwo pytania do organizatorów, prosimy o wybieranie tylko jednej osoby, co
znacznie ułatwi prace!

Terminarz:
• Do 25 października 2013 r. – przyjmowanie zgłoszeń osób z Polski i państw nie
objętych procedurą wizową,

• 29 października 2013 r. – rozesłanie informacji o zakwalifikowaniu referatu, opłacie
konferencyjnej wraz ze wstępnym programem,
• Do 31 października 2013 r. – zgłaszanie zastrzeżeń do programu,
• 15-17 listopada 2013 r. – konferencja,
• Do 20 grudnia 2013 r. – przyjmowanie tekstów do publikacji pokonferencyjnej.

