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Rok 2020 to niespotykane wcześniej załamanie branży turystycznej
spowodowane pandemią COVID-19. Według Światowej Organizacji Turystyki z
powodu pandemii COVID-19 w okresie styczeń-kwiecień 2020 roku ruch
turystyczny zmniejszył się o 180 milionów turystów w porównaniu do tego samego
okresu w 2019 roku.
Rzeczywista wartość strat poniesionych przez branżę turystyczną będzie
zależeć również̇ od tego, jak szybko – już̇ po zniesieniu ograniczeń́ dotyczących
przemieszczania się nastąpi odbudowa popytu na usługi turystyczne.
Turystyka wymaga przedsięwzięć nakierowanych na aktywność
indywidualną i małych grup, w coraz większym stopniu opartą na odrębnościach
regionalnych, wykorzystywaniu zasobów naturalnych
oraz regionalnego
dziedzictwa
kulturowego.
Niezbędne
jest
poszukiwanie
rozwiązań
organizacyjnych, prawnych oraz funkcjonalnych, które mogłyby być wprowadzone
w podobnych sytuacjach kryzysowych na rynku turystycznym.
Cel konferencji:
1. Przedstawienie aktualnych wyników badań i analiz szeroko rozumianego rynku
turystycznego w okresie obowiązywania obostrzeń związanych z COVID – 19.
2. Wymiana poglądów i dyskusja nad możliwością wprowadzenia nowych,
innowacyjnych rozwiązań w branży turystycznej w zakresie tworzenia
produktów turystycznych.
3. Wymiana poglądów i dyskusja na temat tworzenia przestrzeni turystycznej,
która poprzez swój uniwersalizm produktowy będzie odporna na
nieprzewidziane sytuacje kryzysowe.
Problemy wiodące:
1. Ocena stanu aktualnego oraz perspektywy rozwoju rynku turystycznego z
uwzględnieniem regionów oraz sezonów turystycznych.
2. Zachowania turystów w dobie pandemii.
3. Działania państwa w okresie obowiązujących obostrzeń oraz wpływ
podejmowanych decyzji na stan branży turystycznej oraz ocena tych działań.
4. Możliwości wprowadzenia na rynek innowacyjnych działań, w tym
produktowych i organizacyjnych, które pozwolą na funkcjonowanie w
sytuacjach kryzysowych.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE







Konferencja odbędzie się w formie tradycyjnej, gdyby sytuacja epidemiologiczna
na to nie pozwoliła istnieje możliwość realizacji w formie on-line (informacja
zostanie przekazana do 15 października 2021).
Udział w konferencji jest odpłatny i wynosi 300pln (opłata bez noclegu).
Przedstawione opracowania w języku polskim, po zakwalifikowaniu do publikacji i
pozytywnych recenzjach, zostaną wydane w formie rozdziału w monografii.
Wydawnictwo Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej
Podlaskiej znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane
monografie naukowe z 80 punktami, a autorzy rozdziałów monografii otrzymują 20
punktów.
Opłatę należy uiścić na konto Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła
II w Białej Podlaskiej nr 45 1500 1331 1213 3001 7949 0000 z dopiskiem
„Konferencja RYNEK TURYSTYCZNY W DOBIE COVID-19 - nazwisko uczestnika...”.

WAŻNE TERMINY
Rejestracja: do 30.07.2022 r.
Opłata za publikację: do 31.08.2022 r.
Przesłanie artykułu: do 18.09.2022 r.
Sekretariat Konferencji:
mgr Renata Rzeczkowska
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska tel. /+ 48 083/ 344 99 02
e-mail: r.rzeczkowska@akademiabialska.pl

WYMOGI REDAKCYJNE
Teksty nadsyłanych artykułów wraz z tabelami i rysunkami powinny zawierać od
8 do 15 sformatowanych stron A4, tj. 10 000 – 25 000 znaków ze spacjami i do 25
pozycji literatury;
Złożony artykuł zostaje poddany ocenie formalnej i po wstępnej akceptacji zostaje
przekazany do oceny merytorycznej (recenzji).
Uwaga! Artykuły niespełniające powyższych kryteriów nie zostaną opublikowane
w monografii pokonferencyjnej.
Wymagania techniczne:







edytor: MS Word,
czcionka: 12 punktów Times New Roman, odstęp między wierszami 1,5 pkt.,
wszystkie marginesy 2,5 cm,
wyrównanie: automatyczne do lewej i prawej bez dzielenia wyrazów,
klawisza ENTER używa się tylko na końcu akapitu (wszystkie tytuły, punkty
będące wyliczeniem itp. traktuje się jako odrębne akapity),
wcięcia akapitowe zaznacza się tylko za pomocą tabulatora lub innych
narzędzi użytego edytora. Nie używać w tym celu spacji. Spacje należy stawiać
tylko dla oddzielenia wyrazów, po kropce, przecinku, wykrzykniku,
dwukropku, średniku itp. Nie używać spacji za nawiasem otwierającym i
przed nawiasem zamykającym, a także przed i za odnośnikiem cyfrowym
(nigdy przed tymi znakami).

Układ artykułu:
Imię i nazwisko autora (ów)
Uczelnia … (nazwa)
adres mail
TYTUŁ (14 pkt)
Streszczenie do 0,5 strony w języku polskim i angielskim (cel pracy, krótki opis
metody badawczej, wyniki badań, wnioski)
Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (3-5)
Wstęp (zalecamy scharakteryzować aktualny stan wiedzy, koniecznie określić cel
pracy).

Materiał i metoda (zalecamy zamieścić charakterystykę badanych, opisać metody,
techniki i narzędzia badawcze).
Wyniki (dowolna, zwarta forma przedstawienia wyników badań).
Wnioski (zwięzłe uogólnienia ściśle wynikające z przeprowadzonych badań).
Piśmiennictwo
Cytowane pozycje (o największym znaczeniu merytorycznym dla omawianego
zagadnienia) - porządek alfabetyczny, zgodnie z przykładowym zapisem:
1. Ignasiak Z., Kaczorowska A., Katan A., Domaradzki J. (2009), Sprawność
ruchowa kobiet w starszym wieku oceniana testem Fullertona.
Fizjoterapia, 17, 2, s. 48-52.
2. Kaganek K. (2009), Kierunki wybranych badań zagranicznych nad
problematyką aktywności turystycznej osób niepełnosprawnych. W: Z.
Kubińska, D. Nałęcka (red.), Rekreacja ruchowa w edukacji i promocji
zdrowia. Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej
Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 9-19.
3. Kunowski S. (2003), Wartości w procesie wychowania. Oficyna
Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Tabele i rysunki






tabele i rysunki powinny być numerowane i opisane; przykład: „Tabela 1.
Zestawienie wyników”, „Rysunek 1. Projekt budynku”,
po opisie i podaniu źródła tabeli i rysunku nie stawia się kropki,
numer i opis tabeli umieszcza się nad tabelą,
źródło umieszcza się pod tabelą; przykład: „Źródło: opracowanie własne”,
w przypadku rysunku numer, opis rysunku i źródło umieszcza się pod
rysunkiem.

