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W 2013 r. Wydział Nauk Geograficznych UŁ włączył się w, organizowane po raz
pierwszy w Polsce, obchody Dnia Geografa (23 kwietnia). Ideą, która przyświecała
inicjatorom, było pokreślenie roli, jaką nauki geograficzne odgrywają w życiu społeczeństw
poszczególnych państw, w ich działalności administracyjnej, gospodarczej i instytucjonalnej.
Intencją Komitetu Nauk Geograficznych PAN – jednostce patronującego całemu
przedsięwzięciu w Polsce – jest wskazanie środowisku naukowemu i akademickiemu oraz
społeczeństwu polskiemu dorobku polskiej geografii, które winno zaowocować
postrzeganiem nauk geograficznych jako nowoczesnej dziedziny wiedzy, pożądanej na
wszystkich etapach kształcenia i możliwej do wykorzystania w życiu codziennym.
W celu organizacji zainicjowanego przez środowisko międzynarodowe Dnia Geografa,
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni WNG podjął starania
polegające na przybliżeniu specyfiki nauk geograficznych młodzieży szkół licealnych z Łodzi
i okolic. Wychodząc z założenia, że formuła bezpośredniego kontaktu uczniów ze
środowiskiem naukowym łódzkich geografów, ukaże naszą dyscyplinę jako naukę bardziej
zróżnicowaną niż przestawia się ją niekiedy w szkolnych podręcznikach, wystosowano do
kilku szkół zaproszenie do zapoznania się z ofertą dydaktyczną i naukową Wydziału Nauk
Geograficznych. Jako organizatorzy reprezentujący geografię społeczno-ekonomiczną,
spróbowaliśmy pokazać uczniom, że choć w Polsce, także na poziomie szkół podstawowych,
dyscyplina nasza wpisana jest mocno do rodzin nauk przyrodniczych, ma również
swoje humanistyczne oblicze. W perspektywie, nie dość odległej, stanięcia uczniów szkół
średnich przed problemem wyboru studiów, uznaliśmy ponadto, że organizacja z nimi
spotkania będzie miała znaczącą wartość promującą nasz Wydział i jego poszczególne
kierunki.
Na program obchodów Dnia Geografa złożyły się
– wykład dr. Marcina Krystka i zwiedzanie eksponatów w Muzeum Geologicznym UŁ
– prezentacja (w postaci posterów i publikacji książkowych) tematyki badawczej z
zakresu geografii człowieka, realizowanej przez Katedry wchodzące w skład Instytutu
Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni
– wykład dr. Łukasz Musiaki pt. Od komtura do hotelarza, czyli średniowieczne zamki
wczoraj i dziś.
Ze względu na pojemność sal wykładowych (zwłaszcza w Muzeum) liczba osób
zaproszonych musiała być ograniczona. W obchodach uczestniczyło ok. 80 uczniów z trzech
szkół ponadgimnazjalnych. Ich przedstawiciele podpisali z niektórymi jednostkami Wydziału
(m. in. Muzeum Geologicznym) odpowiednie listy intencyjne.

