
WPROWADZENIE

Kolejny, drugi zeszyt „Turyzmu" pod kilkoma względami różni się 
od zeszytu pierwszego. Nie ma on charakteru monotematycznego, a pro-
blematyka zamieszczonych prac dotyczy różnych zagadnień. Po raz pier-
wszy wprowadzony został dział recenzji; przedstawiamy także artykuł, 
który w  zamierzeniach redakcji może stać się podstawą dłuższej dysku-
sji pojęciowej i metodologicznej.

Zeszyt otwiera artykuł pióra S. Liszewskiego, początkujący —  zamie-
rzony na dłuższy okres —  cykl, w  którym prezentować będziemy doro-
bek badawczy w zakresie turyzmu w różnych krajach.

Artykuł T. Bartkowskiego dotyczy zakresu podstawowych pojęć nau-
ki o turystyce i turyzmie. Autor przedstawia i uzasadnia w  nim własny 
punkt widzenia na te wciąż kontrowersyjne zagadnienia młodej dziedzi-
ny wiedzy, jaką jest turyzm. Poglądy T. Bartkowskiego nie są zapewne 
podzielane przez wszystkich badaczy zajmujących się turyzmem, dlate-
go też redakcja zaprasza do dyskusji i wymiany poglądów. Pragniemy, 
aby w  toku rzeczowej, naukowej dyskusji można było bardziej sprecy-
zować te wciąż jeszcze różnie rozumiane pojęcia.

Pozostałe artykuły i notatki naukowe dotyczą problematyki przyrod-
niczej turystyki i wypoczynku w strefie podmiejskiej Łodzi (A. Matczak), 
ruchu turystycznego cudzoziemców do Bułgarii (S. Liszewski), oraz mu-
zeum romantyzmu w Opinogórze (J. W ilga).

Zeszyt zamykają trzy recenzje prac poświęconych rekreacji i tury-
styce, które były opublikowane w  ostatnich latach przez badaczy z Kana-
dy, Związku Radzieckiego i Francji.
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INTRODUCTION

Le deuxième, successif cahier du „Tourisme" diffère sous quelques 
aspects du premier. Ce n’est pas un cahier concernant un seul thème; la 
problématique de ses articles se rapporte aux divers problèmes. On a in-
troduit pour la première fois la rubrique des critiques, aussi bien que 
1 ai ticle qui, conformément aux intentions de la rédaction, peut donner 
naissance à une longue discussion sur la conception et la méthodologie.

L article de S. Liszewski ouvre le cahier. Il entame, dans le présent 
cahier du „Tourisme , le cycle d'articles de longue durée, dans lequel 
sera présenté 1 acquis des recherches dans le domaine du tourisme dans 
les pays différents.

L article de T. Bartkowski concerne les sphères des notions fonda-
mentales de la science du tourisme. L'auteur y présente et motive son 
propre point de vue sur les problèmes du jeune et toujours controversé 
domaine de la science, qu'est le tourisme. Certes, les opinions de T. 
Bartkowski ne sont pas partagées par tous ceux qui s'occupent du tou-
risme, c'est pourquoi la rédaction invite à la discussion et à l ’échange 
d idées. On voudrait que la discussion objective et scientifique contribue 
à la mise au point des notions comprises toujours différemment.

Les autres articles concernent la problématique naturelle de touris-
me et de repos dans la zone suburbaine de Łódź (A. Matczak), le mou-
vement touristique des étrangers en Bulgarie (S. Liszewski) et le musée 
de romantisme à Opinogóra.

Trois critiques des travaux consacrés à la récréation et au tourisme, 
publiés pendant les dernières années par les chercheurs scientifiques du 
Canada, de l ’Union Soviétique et de la France, ferment le cahier.


