
WPROWADZENIE

Oddając do rąk czytelnika pierwszy zeszyt nowego czasopisma pt. 
„Turyzm” należy zaznaczyć, iż jest ono kontynuacją tytułu wydawni
czego Uniwersytetu Łódzkiego „Acta Universitatis L odziensis— T u
ryzm’’, który ukazywał się w latach 1985—1990. W serii wydawniczej 
Acta Universitatis Lodziensis ukazało się siedem zeszytów „Turyzmu”, 
a zeszyt siódmy, poświęcony nauczaniu uniwersyteckiemu na potrzeby 
turystyki, zamyka definitywnie całą tę serię wydawniczą.

Czasopismo „Turyzm” przejmuje z Acta Universitatis Lodziensis nie 
tylko tytuł, ale również zakres i profil tematyczny. Jest to czasopismo 
naukowe, poświęcone teorii turystyki i jako takie ma charakter inter
dyscyplinarny. Pragniemy w nim publikować oryginalne prace będące 
wynikiem zarówno przemyśleń teoretycznych, jak i badań empirycznych. 
Czasopismo udostępni również swoje łamy tym pracom naukowym, które 
mieć będą charakter aplikacyjny.

Podstawową część każdego numeru „Turyzmu” stanowić będą arty 
kuły i rozprawy naukowe dotyczące aktualnych problemów badawczych 
oraz koncepcji teoretycznych. Wyniki cząstkowych, ale oryginalnych ba
dań empirycznych, publikowane będą jako notatki naukowe. Dużą wagę 
Redakcja przykłada do sprawozdań i dyskusji, które tworzyć będą trzeci 
dział czasopisma. Pragniemy w ten sposób dokumentować życie naukowe 
związane z turystyką w kraju i poza jego granicami, jak również stwo
rzyć warunki do twórczej dyskusji, której brak utrudnia rozwój każdej 
dyscypliny naukowej.

W każdym numerze „Turyzmu” Redakcja przewiduje dział recenzji. 
Pragniemy w ten sposób udostępnić polskiemu czytelnikowi najbardziej 
aktualną, światową literaturę naukową, dotyczącą turystyki.

Czasopismo „Turyzm” jest półrocznikiem, redagowanym w zasadzie 
w języku polskim z obszernymi streszczeniami w językach francuskim 
i angielskim. Zamierzeniem Redakcji jest, aby każdego roku jeden z nu
merów czasopisma miał charakter problemowy lub regionalny. W ten 
sposób pragniemy umożliwić czytelnikom pełniejsze zapoznanie się z naj



bardziej aktualnymi problemami badawczymi turyzmu lub poznanie 
złożonej problematyki wybranego obszaru, miasta czy regionu Polski, 
Europy, świata.

Zapraszamy do współpracy.

Redakcja

INTRODUCTION

En donnant à nos lecteurs le premier numéro du nouveau périodique 
intitulé „Tourisme”, nous voulons signaler qu’il est une continuation 
du titre de publication de l’Université de Łódź „Acta Universitatis Lo- 
dziensis — Tourisme”, qui paraissait dans les années 1985—1990.

Sept cahiers du „Tourisme” ont paru dans la série d’édition Acta 
Universitatis Lodziensis; le septième cahier, consacré à l’enseignement 
universitaire pour les besoins du tourisme, ferme définitivement cette 
série. Le périodique „Tourisme” hérite de Acta Universitatis Lodziensis 
non seulement le titre, mais aussi l’étendue et le profil thématique. 
C’est un périodique scientifique consacré à la théorie du tourisme, et 
comme tel il a un caractère interdisciplinaire. Nous voulons y publier 
les travaux originaux, résultat des méditations théoriques et des recher
ches empiriques. Le périodique m ettra aussi ses colonnes à la portée 
des travaux scientifiques ayant un caractère d’application.

Les articles et les dissertations scientifiques concernant les problèmes 
actuels des recherches et des conceptions théoriques constitueront la 
partie fondamentale de chaque numéro du „Tourisme”. Les résultats des 
recherches empiriques, partielles mais originales, seront publiés comme 
notes scientifiques. La Rédaction prêtera attention aux comptes-rendus 
et discussions qui formeront la troisième section du périodique. Nous 
désirons documenter ainsi la vie scientifique liée au tourisme au pays 
et en dehors de ses frontières et créer les conditions pour la discussion 
constructive, dont le manque fait obstacle au développement de toute 
discipline scientifique.

La Rédaction prévoit dans chaque numéro du „Tourisme” la section 
de critique. Nous désirons rapprocher du lecteur polonais l’actuelle litté
rature scientifique mondiale se rapportant au tourisme.



Le périodique „Tourisme” paraît une fois par semestre. Il est rédigé 
en polonais, mais contient aussi de vastes résumés en anglais et en fran
çais. La rédaction a l’intention d’éditer chaque année un numéro consacré 
à un problème ou à une région. Ainsi nous voulons mettre nos lecteurs 
au courant des plus actuels problèmes scientifiques du tourisme ou faire 
connaissance de la problématique complexe d’un terrain, d’une ville ou 
d’une région choisis en Pologne, en Europe ou ailleurs.

Nous invitons à la collaboration.

La Rédaction

INTRODUCTION

This first issue of the new journal „Tourism” is a continuation of 
the publication series „Acta Universitatis Lodziensis — Tourism”, which 
was published by The University of Lodz in the years 1985—1990. In 
this series there were published seven issues of „Tourism”, and the 
seventh issue dealing with the university courses focussed on tourism 
closes the entire publication series.

The journal „Tourism” takes over from Acta Universitatis Lodziensis 
not only its title but also its subject scope and profile. It is a scientific 
journal dealing with the theory of tourism and as such it lias an inter
disciplinary character. We intend to publish in it original works being 
an outcome of both theoretical deliberations and empirical studies. There 
will be also published in it those research works which will be applicable 
in practice.

The core of each issue of „Tourism” will contain articles and scien
tific treatises concerning topical research issues and theoretical concep
tions. The findings of more detailed but original empirical studies will 
be published as research notes. The Editorial Staff attaches great atten
tion to reports and discussions, which will be composing the third part 
of the journal. In this way we shall be attempting to document the 
research work connected with tourism both in Poland and abroad, as well 
as to create conditions for exchange of ideas and opinions, whose absence 
hampers development of every scientific discipline.



It is also planned that each issue of „Tourism” will contain a section 
with reviews. That should give an insight into the most recent world 
scientific literature regarding tourism for a Polish reader.

The journal „Tourism” is a semiannual published primarily in Polish 
with more extensive summaries in French and English. The Editorial 
Staff would like one of issues each year to have a problem-oriented or 
regional character. That should allow readers to get acquainted better 
with the most topical research problems in the field of tourism or with 
complex problems concerning a chosen area, city or region of Poland, 
Europe, world.

Your collaboration would be appreciated.

Editors


