
WPROWADZENIE

Piąty zeszyt „Turyzmu" zgromadził prace poświęcone niemal w ca
łości problematyce funkcji turystycznej, problematyce, która coraz 
częściej znajduje się w kręgu zainteresowań badaczy pragnących usta
lić rolę oraz znaczenie turystyki w życiu gospodarczym i społecznym 
jednostek osadniczych, Obszarów czy regionów. Badania funkcji tu rys
tycznej są wyrazem zrozumienia roli, jaką turystyka może odgrywać 
w życiu społecznym i ekonomicznym, a także w przestrzeni geogra
ficznej naszego kraju.

Ta ważna problematyka badań naukowych, podobnie jak większość 
badań nad turyzmem, nie dopracowała się jeszcze powszechnie akcep
towanych wzorców i modeli, a samo pojęcie funkcji turystycznej, nie 
mówiąc już o jej miernikach, rozumiane jest bardzo różnie przez róż
nych autorów.

Pragnąc włączyć się czynnie w nurt trwającej dyskusji, redakcja 
„Turyzmu" oddaje do rąk czytelników tom, w którym znalazły się 
zarówno artykuły prezentujące poglądy teoretyczne, jak również 
przedstawiające wyniki badań empirycznych nad funkcją turystyczną.

Zeszyt otwiera artykuł J. Fischbacha poświęcony przeglądowi do
robku badawczego nad funkcją turystyczną jednostek osadniczych, 
obszarów i regionów ze szczególnym uwzględnieniem parków narodo
wych. Ujęcie teoretyczne, tym razem funkcji turystycznej miast, pre
zentuje również drugi artykuł pióra A. Matczaka. Kolejne trzy prace 
są szczegółową egzemplifikacją założeń teoretycznych. Dwie z nich 
dotyczą funkcji turystycznej miast położonych na obszarach Pojezie
rzy, Mrągowa (B. Olszewska) i Kartuz (S. Kaczmarek, S. Liszewski), 
trzecia — czterech miast uzdrowisk — ziemi kłodzkiej (Z. Marczak, 
A. Wychowaniec). Najbardziej wszechstronną analizę omawianej funk
cji, stosując liczne i różnorodne mierniki, przeprowadzono badając 
miasto Mrągowo. Badania funkcji turystycznej Kartuz oparto na ana
lizie ruchu turystycznego, a uzdrowisk kłodzkich — na użytkowaniu 
ziemi. Prezentowane przykłady pozwalają nie tylko na ogólną orien-
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tację co do zakresu czy znaczenia funkcji turystycznej, ale przede 
wszystkim pokazują możliwość wykorzystania różnych metod badaw
czych i mierników przy identyfikacji tej funkcji.

Tom zamykają notatki naukowe, integralnie związane z ogólną 
tematyką zeszytu, oraz sprawozdania.

Przekazując czytelnikom piąty tom ,/Puryzmu", redakcja ma na
dzieję, iż nie tylko wzbogaci on o kolejne artykuły dotychczasowy do
robek polskich badaczy turyzmu, ale stanie się również początkiem 
szerszej dyskusji zmierzającej do uporządkowania zakresu pojęciowe
go funkcji turystycznej, jak również metod i mierników ■ jej identyfi
kacji.
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