Zapraszam studentów kierunku geografia (mile widziana spec. związana z geografią religii, turyzmu
lub geografią społeczno-ekonomiczną) do udziału w projekcie badawczym Motywacje, doświadczenia
i zachowania osób odwiedzających ośrodki pielgrzymkowe w Polsce – charakterystyka i trendy w świetle
współczesnych przemian społeczno-kulturowych1.
Kontekst teoretyczny
Współcześnie prowadzonych jest coraz więcej badań nad motywacjami podjęcia podróży do różnego
typu sanktuariów oraz nad doświadczeniami odwiedzających w miejscu świętym. Na skutek przemian
kulturowo-społecznych i rozwoju turystyki religijnej nastąpiły zmiany w postrzeganiu potrzeb, motywacji
i zachowań pielgrzyma. W teoriach badań motywacji i zachowań w geografii religii i turyzmu coraz częściej
odchodzi się od rozgraniczenia pomiędzy sylwetką pielgrzyma i turysty oraz pielgrzymowaniem
i turystyką. Motywy religijne i poznawcze mogą występować jednocześnie, nie wykluczają się wzajemnie,
a co więcej mogą się uzupełniać. W literaturze brak jest badań nad motywacjami, doświadczeniami
i zachowaniami osób odwiedzających ośrodki pielgrzymkowe. Brak jest także prac analizujących
powiązanie motywacji, doświadczeń i zachowań z ich uwarunkowaniami oraz miejscem występowania tj.
przestrzenią sanktuariów.
Informacje szczegółowe dotyczące realizacji projektu
Cel:

Głównym celem projektu jest poznanie i charakterystyka motywacji, doświadczeń
i zachowań (z ang. motivations, experiences, behaviors of visitors) osób odwiedzających sanktuaria

Metody: badania ankietowe oraz obserwacja terenowa
Miejsce i termin badań: projekt będzie realizowany w następujących ośrodkach pielgrzymkowych:
– Częstochowa (Jasna Góra), dwa dni pomiarowe, (potrzebne 2 osoby),
– Kraków (św. Jana Pawła), dwa dni pomiarowe, (z pewnością 1 kwietnia 2018 r. i drugi dzień
weekendowy), (potrzebne 2 osoby),
– Kraków (Sanktuarium Bożego Miłosierdzia), dwa dni pomiarowe, (potrzebne 2 osoby),
– Kalwaria Zebrzydowska (sanktuarium pasyjno-maryjne), dwa dni pomiarowe, (kwiecień 2018 r.),
(potrzebne 2 osoby),
– Wadowice (Muzeum JPII), dwa dni pomiarowe, (kwiecień 2018 r.), (potrzebne 2 osoby),
– Kałków-Godów (woj. świętokrzyskie), dwa dni pomiarowe, w miesiącu maju lub czerwcu 2018 r.
(potrzebne 2 osoby).
Opis badań: W każdym z ośrodków badania zostały zaplanowane na dwa dni pomiarowe (dni
weekendowe).
– Podczas dni pomiarowych w każdym z sanktuariów zostanie wykonanych 250 ankiet (w tym 200
ankiet przez uczestników projektu, 100 ankiet/osobę) oraz obserwacja terenowa.
– W każdym ośrodku badania wykonują dwie osoby przez dwa dni pomiarowe (jedna osoba wykonuje
w tym czasie 100 ankiet).
– Jedna osoba może zgłosić się do dowolnej liczby sanktuariów (ze względu na terminy badań brak
możliwości wyboru Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic przez jedną osobę).

Projekt finansowany ze środków DS IGiGP UJ przeznaczonych na badania naukowe i prace rozwojowe
oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów
doktoranckich.
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Wynagrodzenie: W projekcie zostało przewidziane następujące wynagrodzenie w oparciu o umowę
o dzieło. Wykonanie 100 ankiet przez jedną osobę w ciągu dwóch dni pomiarowych w jednym ośrodku
pielgrzymkowym – 100 zł netto. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest przeprowadzenie badań
osobiście, oddanie oryginałów wypełnionych ankiet (100/ośrodek) oraz przesłanie do trzech tygodni od daty
badań terenowych – przygotowanej według wzoru przez kierownika projektu - bazy danych z wynikami
badań ankietowych oraz krótkiego raportu z obserwacji.
Zwrot kosztów: Dla uczestników projektu przewidziana jest refundacja kosztów dojazdu (transport PKS
lub PKP) i noclegów (jeśli zaistnieje taka konieczność do 30 zł/osobodoba). Preferowane są osoby
pochodzące z okolic badanych ośrodków, ale nie jest to warunek konieczny.
Punkty ECTS:
- Studenci studiów licencjackich poprzez uczestnictwo w projekcie oraz wykonanie dodatkowych zadań
rozwijających umiejętności praktyczne mają możliwość zaliczenia kursu Praktyka zawodowa (WB.IG-1021D, 4 ECTS). 120 godzin pracy: 20 godz. - zajęcia wprowadzające i podsumowujące, 20 godz. - badania
terenowe, 80 godz. - analiza i opracowanie danych).
- Studenci studiów magisterskich poprzez uczestnictwo w projekcie mają możliwość zaliczenia kursu
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej (WB.IG-1416-D, 3 ECTS). 60 godzin pracy:
10 godz. - zajęcia wprowadzające i podsumowujące, 20 godz. - badania terenowe, 30 godz. analiza
i opracowanie danych (praca indywidualna studenta).
- istnieje możliwość uczestnictwa w projekcie bez realizacji kursów IGiGP UJ.
Terminy:
- rozpoczęcie kursu (zajęcia wprowadzające): XI 2017 r.
- realizacja badań terenowych: wybrane dni 2017 i 2018 r. w zależności od wybranego ośrodka,
- analiza i opracowanie danych statystycznych: semestr wiosenny 2017/2018,
- zakończenie kursu: VI 2018 r.
Zgłoszenia:
Zgłoszenia oraz wszelkie pytania proszę kierować na adres: liro.justyna@gmail.com do dnia
30 października 2017 r. W treści zgłoszenia proszę podać: Imię, nazwisko, telefon i email kontaktowy, rok
studiów i specjalność oraz wybrany ośrodek pielgrzymkowy.
Kierownik projektu badawczego zastrzega sobie prawo doboru zespołu badawczego spośród zgłoszonych
osób (w przypadku większej liczby osób będzie decydować średnia ocen z kursów z zakresu geografii religii
i turyzmu).
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie ogłoszona do dnia 6 listopada 2017 r.
Spotkanie organizacyjne odbędzie się w połowie listopada br.
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