O autorce recenzji:
Dominika Zaręba,
Zaręba stworzyła Program Zielonych Szlaków – Greenways w Fundacji Partnerstwo dla Środowiska
(www.greenways.pl), będąc jego kierownikiem w latach 2000-2008 oraz koordynatorem regionalnym
na Europę Wschodnią w ramach międzynarodowego Stowarzyszenia Environmental Partnership for
Sustainable Development (www.environmentalpartnership.org ). Zainicjowała i współtworzyła takŜe Program
Greenways na Białorusi.
Krakowianka. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie; specjalistka ds. turystyki przyjaznej dla
środowiska, jest autorką pierwszej w Polsce ksiąŜki o ekoturystyce - „Ekoturystyka” (Wyd. Naukowe PWN,
Warszawa 2000, 2006, 2008), która stała się pomocą dydaktyczną na uczelniach wyŜszych o profilu
ekonomicznym, ekologicznym i turystycznym w Polsce i za granicą. Organizatorka i prelegent wielu
krajowych i międzynarodowych konferencji i kongresów. Swoje doświadczenia w dziedzinie turystyki
przyjaznej dla środowiska, zielonych szlaków greenways oraz angaŜowania społeczności lokalnych w ochronę
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego prezentowała na ponad 50 konferencjach i seminariach w Polsce
i świecie (USA, Belgia, Irlandia, Hiszpania, Norwegia, Republika Czeska, Słowacja, Rumunia, Białoruś),
m.in. podczas Zielonego Tygodnia w Brukseli (2002), International Heritage Development Conference
w Pittsburgh i International Trails and Greenways Conference w Providence (2003), Global Ecotourism
Conference w Oslo (2007) oraz Ecocity World Summit w San Francisco.
Publicystka, dziennikarka i podróŜniczka. Zwiedziła m.in. kraje Ameryki Łacińskiej i Północnej, Południową
Syberię, Mongolię i Kirgizję. Często podróŜuje po krajach Europy Wschodniej i Bałkanach. WspółzałoŜycielka
podróŜniczego Wydawnictwa „BezdroŜa" (istniejącego od 1999 r.), autorka, współautorka, redaktorka i autor
zdjęć
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„Mongolia. Nie tylko step").
Laureatka konkursów na relacje i fotoreportaŜe z podróŜy na ogólnopolskim zjeździe podróŜników OSOTT
oraz wielu konkursów fotograficznych. Swoje zdjęcia prezentowała na licznych wystawach autorskich
w Polsce i za granicą (m.in w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Instytucie Kultury w Mińsku
na Białorusi).
Członek Kapituły Certyfikatu Przyjazny Rowerom. W 2009 r. członek polskiego Jury Konkursu EDEN
– najlepsze europejskie destynacje prowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną.
Uhonorowana tytułem „Ambasador Lanckorony” przez Gminę Lanckorona i Stowarzyszenie EkologicznoKulturalne „Na Bursztynowym Szlaku”.

