
OD REDAKCJI EDITOR S NOTE

Redakcja czasopisma naukowego Turyzm, uka
zującego się bez przerwy od 1985 r., postanowi
ła odstąpić od dotychczasowych zasad i udostęp
nić lamy czasopisma na zaprezentowanie proble
matyki badawczej i dorobku naukowego jednemu 
zespołowi naukowemu. Turyzm 16/2 wypełniają 
artykuły, notatki naukowe, sprawozdania i recen
zje wyłącznie autorstwa pracowników i współ
pracowników, a także doktorantów Katedry Geo
grafii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkie
go. Katedra ta, powołana 1 X 1981 r., podjęła za
równo intensywne badania naukowe, jak i dzia
łalność dydaktyczną w obu subdyscyplinach geo
graficznych, które występują w jej nazwie, tzn. 
w zakresie geografii miast i geografii turyzmu. 
W oddawanym do rąk czytelnika zeszycie Turyz- 
mu prezentowany jest tylko nurt związany z geo
grafią turyzmu. Dodatkowym argumentem prze
mawiającym za wydaniem tak redagowanego 
zeszytu Turyzm jest fakt, że Katedra Geografii 
Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego jest 
głównym organizatorem międzynarodowej kon
ferencji stowarzyszenia ATLAS pt. „Przemiany 
przestrzeni turystycznej”, która odbędzie się we 
wrześniu 2006 r. w Łodzi, a jej pracownicy chcie
liby zaprezentować aktualnie prowadzone badania 
z dziedziny turystyki.

Treść tego zeszytu wypełnia pięć artykułów 
naukowych autorstwa pracowników i współpra
cowników Katedry, które prezentują charakte
rystyczne obecnie nurty badawcze uprawiane 
W tym zespole. Na podkreślenie zasługuje fakt, 
że problematyka prezentowana przez B. Włodar
czyka i J. Wojciechowską związana jest z przygo
towywanymi rozprawami habilitacyjnymi.

Dział „Notatki naukowe” wypełnia dziewięć 
Prac przygotowanych przez pracowników i dok
torantów Katedry. Część z tych opracowań to re
zultaty już ukończonych lub przygotowywanych 
rozpraw doktorskich, pozostałe są zapowiedzią 
nowych inicjatyw badawczych.

The editors of Turyzm, which has been 
published since 1985, have decided to 
depart from their usual rule and open it to 
the research issues and academic work of 
one team of researchers. Therefore Turyzm 
16/2 consists of articles, academic notes, 
reports and reviews written by the academic 
staff at the Department of Urban Geo
graphy and Tourism, University of Łódź, as 
well as doctoral students and collaborators 
from odier higher education institutions. 
The department started intensive research 
and teaching in both its geographical sub
disciplines, urban geography and tourism 
geography, from its establishment on 1st 
October 1981, and the present issue of 
Turyzm presents selected issues from the 
tourism geography section of the depart
ment. This editorial decision was taken 
because the department is the main 
organizer of the international ATLAS 
conference, The Transformation of Tourism 
Spaces, to be held in Łódź in September 
2006, and its academic staff would like to 
present their current tourism research.

The issue contains five ‘Articles’ written 
by members of the department, and those 
connected with it, based on their current 
research. The articles by Włodarczyk and 
Wojciechowska present work being under
taken in preparation for their habilitation 
theses.

The Academic notes’ section consists of 
nine items prepared by departmental staff 
and doctoral students. Some are the 
results of PhD theses already completed or 
from those being currently written, while 
others signal new research initiatives.

The reader should notice that the titles 
of five of the articles and academic notes 
include the expression 'tourism space’. For



Na uwagę zasługuje fakt, że w tytułach pięciu 
artykułów i notatek naukowych znalazło się okre
ślenie „przestrzeń turystyczna”. Zespół pracowni
ków Katedry od 10 lat prowadzi intensywne bada
nia nad zdefiniowaniem teoretycznych podstaw na
ukowych studiów nad turystyką. Korzenie geogra
ficzne tego zespołu niewątpliwie zdominowały 
myślenie i kierunek tego poszukiwania, skupiając 
jego wysiłek badawczy na studiach nad „prze
strzenią turystyczną” czy, ostatnio, „przestrzenia
mi turystyki”. Efektem tego sposobu myślenia są 
m.in. niektóre artykuły i notatki naukowe zamiesz
czone w tym zeszycie Turyzmu.

W dziale „Sprawozdania” przedstawiono ob
szerne studium poświęcone rozwojowi badań nad 
turystyką w łódzkim ośrodku geograficznym, ze 
szczególnym podkreśleniem udziału w tych ba
daniach Katedry Geografii Miast i Turyzmu. Dru
gie sprawozdanie dotyczy konferencji ATLAS-u, 
która odbyła się w 2005 r. w Barcelonie (Hiszpa
nia).

W dziale „Recenzje” zamieszczono sześć opi
nii o książkach dotyczących turyzmu, wydanych 
w ostatnim okresie w Polsce. Są to prace, których 
autorami lub recenzentami są pracownicy Katedry.

Zeszyt kończy wspomnienie pośmiertne o pro
fesorze Katedry Geografii Miast i Turyzmu Uni
wersytetu Łódzkiego -  Marinie Bachvarovie.

Redakcja czasopisma Turyzm zaprasza badaczy 
zajmujących się szeroko pojętą problematyką tury
styki do zaprezentowania wyników swoich badań 
i przemyśleń na łamach naszego czasopisma.

ten years departmental staff have been 
involved in intensive work attempting to 
define the theoretical base of tourism 
studies. The geographical roots of the team 
have inevitably dominated their thinking 
and research directions, focusing their 
efforts on the study of ‘tourism space’ or, 
more recently, ‘tourism spaces’. The articles 
and notes included in the present issue of 
Turyzm are the results of this thought and 
work.

The ‘Reports’ section includes an 
extended description of the development 
of the study of tourism at the Łódź geo
graphical centre, with particular attention 
being paid to the academic achievements 
of the Department of Urban Geography 
and Tourism. The other report concerns 
the ATLAS conference held in 2005 in 
Barcelona (Spain).

The ‘Reviews’ section includes six 
reviews of books on tourism published 
recently in Poland. BoUi authors of the 
books and the reviewers are departmental 
staff or connected with the department.

The issue closes with an obituary 
devoted to Prof. Marin Bachvarov, late of 
the Department of Urban Geography and 
Tourism.

The editors of Tunjzm welcome those 
who are researching in the field of tourism 
to present their results and conclusions 
in this journal.


