
W STĘP

Oddając do rąk czytelnika kolejny zeszyt czasopisma "Turyzm" Redakcja 
pragnie zainicjować prezentację dorobku naukowego, którego twórcami są naj
młodsi adepci tej dziedziny wiedzy, czyli magistranci przygotowujący najczęś
ciej swoje pierwsze prace naukowe.

W zeszycie tym zamieszczono obszerne streszczenia ośmiu prac magister
skich opracowane w formie artykułów naukowych, które zostały przygotowane 
przez studentów na seminarium specjalizacyjnym z geografii turyzmu w Kated
rze Geografii M iast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. Studenci ci uzyskali ty
tuły m agisterskie w czerwcu 1993 r.

Zestaw publikowanych artykułów wyraźnie wskazuje zarówno na zaintere
sowania badawcze młodzieży akademickiej, jak  i na kierunki prowadzonych 
prac naukowych w Katedrze Geografii M iast i Turyzmu Uniwersytetu Łódz
kiego.

Dwa pierwsze artykuły są pewnymi propozycjami metodycznymi w bada
niach z zakresu geografii turyzmu. P. Pietrzak prezentuje własną metodę oceny 
przemian środowiska przyrodniczego pod wpływem turystyki, a R. Szkup meto
dę oceny walorów antropogenicznych na przykładzie obiektów kultury m aterial
nej Żydów na obszarze Polski Środkowej.

I rzy kolejne prace poświęcone są określeniu funkcji turystycznej trzech 
obiektów będących przedmiotem licznych odwiedzin turystycznych. Są to trzy 
zamki spełniające dzisiaj funkcje muzealne, oświatowe, reprezentacyjne itp.: 
Zamek Królewski w W arszawie (M. Pluta), zamek w Kórniku (J. Tyszkiewicz- 
-Pietrzak) oraz zamek w Golubiu-Dobrzyniu (J. Mesor). Porównanie działalnoś
ci tych trzech obiektów przynosi wiele interesujących spostrzeżeń.

O drębną tematykę reprezentuje praca B. Hałki, która podjęła studia nad wy
korzystaniem turystyczno-wypoczynkowym jednego z największych komplek
sów leśnych w miastach polskich jakim  jest Las Łagiewnicki w  Lodzi.

Cykl prezentowanych artykułów zamykają dwie prace poświęcone określe
niu i pomiarowi funkcji tuiystyczno-wypoczynkowej dwóch znanych miejsco
wości wypoczynkowych, położonych w różnych warunkach środowiskowych, 
kąpielisku morskiemu -  M ielno (B. Janczak) i uzdrowisku górskiemu -  Żegies
tów (V. Nawrot).



W szystkie artykuły oparte zostały na materiałach empirycznych zebranych 
przez ich autorów w czasie bezpośrednich badań terenowych, co podnosi ich 
wartość poznawczą.

Przedstawiając czytelnikom prace wykonane w ramach studiów magister
skich na Uniwersytecie Łódzkim zachęcamy i zapraszamy młodych i początku
jących badaczy z innych ośrodków akademickich do korzystania z możliwości 
prezentowania swojego dorobku na łamach naszego czasopisma.

Oprócz wymienionych artykułów, zeszyt zawiera tradycyjnie dział sprawoz
dań z życia naukowego oraz recenzje prac, które ukazały się w ostatnim okresie.
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