
 

ZAPROSZENIE do publikacji  
w czasopiśmie STUDIA PERIEGETICA NR 2(16)/2016 

„W  POSZUKIWANIU ZDROWA, KONDYCJI I URODY“ 
  

Szanowni Państwo, 

Aktywność turystyczna stanowi realizację zindywidualizowanych pragnień jednostki związanych ze 
sferą wypoczynku i rekreacji, poznawaniem walorów i atrakcji turystycznych oraz nowych doświadczeń  
i doznań. Sprzyja ona w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich. Szeroko pojmowane usługi 
prozdrowotne coraz częściej stają się elementem wyjazdów turystycznych lub są ich głównym celem. 

MoŜemy zaobserwować, Ŝe „tradycyjna” turystyka zdrowotna przybrała nieco inny aspekt, a samo 
zdrowie nie zawsze ma priorytetowe znaczenie. Współcześnie dbanie o wygląd zewnętrzny staje się 
wyznacznikiem zdrowego stylu Ŝycia, a wyjazdy turystyczne coraz częściej łączone są z konsumpcją 
inwazyjnych usług medycznych. Tym samym, rozliczne powiązania aktywności fizycznej ze zdrowiem 
dobitnie wskazują na to, Ŝe w obecnej cywilizacji dbałość o kondycję fizyczną to obowiązek i integralny 
element rytmu Ŝycia współczesnego człowieka. 

Aktualnie przygotowywany, anglojęzyczny numer „Studia Periegetica” będzie poświęcony 
interdyscyplinarnym aspektom turystyki zdrowotnej, aktualnym trendom w regeneracji zdrowia, poprawie 
kondycji fizycznej i urody. Serdecznie Państwa zapraszam do nadsyłania artykułów dotyczących 
prezentowanej problematyki. Prace mogą podejmować temat z róŜnych perspektyw badawczych, co pozwoli 
szerzej spojrzeć na wyzwania, z jakimi wzmagają się nie tylko współczesne przedsiębiorstwa, ale takŜe 
przedstawiciele administracji i samorządów poszczególnych resortów i departamentów. 

Tematyka numeru obejmuje zagadnienia: 
─ promocja zdrowego stylu Ŝycia – koncepcja well-being, 
─ turystyka i rekreacja na rzecz zdrowia, 
─ aktywne formy spędzania czasu wolnego, 
─ turystyka zdrowotna: formy, uwarunkowania, skutki, 
─ szczególne potrzeby prozdrowotne współczesnego społeczeństwa, 
─ problemy toŜsamości „turystów medycznych”/„mobilnych pacjentów”/„klientów, czy turystów”,  
─ kreowanie produktu turystyki zdrowotnej, 
─ komercjalizacja usług prozdrowotnych, 
─ innowacyjność i polityka przedsiębiorstw sektora usług turystycznych i prozdrowotnych, 
─ komplementarność usług hotelarskich w uzdrowiskach, klinikach i szpitalach, 
─ klastry usług medycznych, prozdrowotnych i turystycznych, 
─ regiony zdrowia, 
─ oferty edukacyjne dla menedŜerów obiektów odnowy biologicznej, uzdrowisk i pośredników 

turystyki medycznej, 
─ miscellanea. 
 

Artykuły proszę nadsyłać do dnia 04 września 2016 r. na adres: 
adrian.lubowiecki-vikuk@wsb.poznan.pl 
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