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Nakładem W ydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego 
ukazał się pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych 
w Europie podręcznik akademicki geografii hote
larstwa. W yjątkowość tej publikacji polega na 
tym, że po raz pierwszy geografowie włączyli się 
nie tylko do badań nad hotelarstwem, ale uczynili 
również z tego przedmiot nauczania akademickie
go-

Autor tego podręcznika, pragnąc uzasadnić 
wprowadzenie wiedzy o hotelarstwie do studiów 
geograficznych, definiuje geografię hotelarstwa ja 
ko odrębną subdyscyplinę geografii społeczno- 
-ekonomicznej, „która zajmuje się analizowaniem 
prawidłowości w rozmieszczeniu usług i obiektów 
hotelarskich (w różnych skalach przestrzennych), 
ze szczególnym uwzględnieniem społeczno-gos
podarczych i przyrodniczych czynników ich lokali
zacji, jak  również badaniem wpływu usług i obiek
tów hotelarskich na zmiany w środowisku geogra
ficznym” .

A. Kowalczyk przedstawiając zacytowaną tu 
definicję geografii hotelarstwa sam ma wątpliwo
ści, gdzie umiejscowić te nowe zainteresowania 
geografów w systematyce nauk geograficznych 
(pisze o tym w podsumowaniu). Moim zdaniem,
o ile dość powszechnie przyjmuje się ju ż  dziś 
w środowisku geografów fakt istnienia geografii 
turyzmu jako  odrębnej subdyscypliny geografii 
społeczno-ekonomicznej, to trudno jednoznacznie

The University of Łódź Press has issued 
the first Polish textbook for studen ts  of 
the geography of the hotel industry. It is 
one of the first such  publications in 
Europe and unique as for the first time 
geographers have not only studied the 
hotel industry b u t also made it an 
academic subject.

In order to justify the introduction of 
the hotel industry into geographical 
studies the author defines it as a separate 
subdiscipline of socio-economic geo
graphy “which deals with the analysis of 
the regularities in the distribution of 
hotel services and hotels (at various 
spatial scales), with a particular considera
tion of the socio-economic and natural 
factors of their location. It also deals with 
the study of the effect th a t hotels and 
hotel services exert on the geographical 
environment.”

In presenting th is definition Andrzej 
Kowalczyk hesitates exactly where to place 
the new subject within geography (he 
refers to this problem in the conclusions). 
In my opinion, however if it is common 
among geographers to accept the geo
graphy of tourism  as a separate su b 
discipline of socio-economic geography, 
the geography of the hotel industiy  can



nadawać tę samą rangę geografii liotelarstwa. Ho
tele czy inne obiekty noclegowe stanowią bowiem 
bardzo ważny element zagospodarowania tury
stycznego, a także miejsca koncentracji ruchu tury
stycznego, zaś oba te elementy są przedmiotem 
szczegółowych badań właśnie geografii turyzmu. 
Wydaje się, że geografia hotelarstwa, która naj
ogólniej rzecz ujmując bada usługi hotelarskie 
w ujęciu przestrzennym, jest częścią szerzej poj
mowanej geografii turyzmu.

Podręcznik geografii hotelarstwa podzielony 
został na osiem różnej objętości rozdziałów, w któ
rych zamknięta została cała problematyka hotelar
stwa będąca obecnie przedmiotem zainteresowania 
nauk geograficznych.

Pewne zastrzeżenia budzi układ pracy, a zwła
szcza kolejność zamieszczonych rozdziałów. Bar
dziej logiczne wydaje się, aby po części pierwszej, 
mającej charakter teoretyczny, zamieścić rozdział 
poświęcony historii hotelarstwa (w książce roz
dział 3), a po rozdziale poświęconym klasyfikacji 
hoteli (rozdział 4) umieścić część, w której autor 
prezentuje czynniki lokalizacji obiektów hotelo
wych (rozdział 6).

Proponowane przesunięcia kolejności rozdzia
łów nie mają wpływu na zawartość merytoryczną 
podręcznika.

Rozdział 1, zatytułowany „Definicje usług ho
telarskich, hotelu i pojęć pokrewnych. Funkcje 
hotelu” zawiera podstawową wiedzę pojęciową 
związaną z problematyką prezentowaną w pod
ręczniku. Autor podaje tu definicje różnych 
obiektów noclegowych (hotel, motel, pensjonat, 
schronisko i inne), porównując ich zakres pojęcio
wy w ujęciu różnych autorów i wydawnictw meto
dologicznych.

Drugi z rozdziałów omawia koncepcje rozwoju 
i lokalizacji usług hotelarskich. Jest to bardzo in
teresująca i twórcza część pracy, bowiem autor 
prezentuje w niej podstawy teoretyczne różnych 
koncepcji rozwoju i rozmieszczenia działalności 
turystycznej, w tym również usług hotelarskich. 
A. Kowalczyk omawia tu m.in. koncepcje peryfe
rii, cyklu rozwoju miejscowości turystycznej, prze
strzeni turystycznej, urbanizacji turystycznej, bazy 
ekonomicznej i funkcji turystycznych oraz dzielni
cy aktywności turystycznej i miejsca rozrywkowo- 
-handlowego. Prezentując podstawy teoretyczne 
lokalizacji usług hotelarskich omawia koncepcje: 
cyklu rozwoju rynku hotelarskiego, globalizacji 
sektora hotelarskiego i lokalizacji usług hotelar
skich. Wydaje się, że część teoretyczna wyjaśnia
jąca podstawy lokalizacji obiektów noclegowych

hardly  be trea ted  the  sam e way. Hotels or 
o ther accom m odation ou tle ts  are an 
im portan t e lem ent of to u ris t infra
s tru c tu re  and  to u ris t a reas  s tud ied  in the 
geography of tourism , th u s  the  geography 
of the hotel ind u stiy , w hich exam ines 
hotel services spatially, m u s t be p art 
of it.

The textbook is divided into eight 
chap ters  of varying length , covering all 
the  problem s of the  hotel in d u s try  from 
a  geographical perspective. There m ay be 
some doub ts  ab o u t the  general layout of 
the book, especially the  o rder of the  
chap ters. It would seem  m ore logical to 
follow the first, theoretical, part w ith 
a  chap ter devoted to the history  of 
hotel industry  (C hapter 3 in the  book), 
and  the  ch ap te r ab o u t hotel classification 
(C hapter 4) w ith a p a rt p resen ting  the  
factors of hotel location (C hapter 6). The 
suggested  changes in the  ordering of the 
chap ters  do not affect th e ir con ten ts  or 
the value of the book.

C hapter 1 entitled  “Definitions of hotel 
services, hotel and  re la ted  notions, and  
the functions of h o te ls”, inc ludes the 
basic  concepts p resen ted  in the  book. 
The au thor gives the definitions of various 
types of accom m odation (hotel, motel, 
guesthouse , tou ris t shelter, etc), com par
ing them  to the definitions offered by 
o ther au th o rs  and  in m ethodological 
publications.

C hapter 2 d iscu sses  the  concept of 
the developm ent an d  location of hotel 
services. It is a very in te resting  and 
creative p art of the book, as the au th o r 
p resen ts  the theories lying behind  
various concepts in the developm ent and 
d istribu tion  of tourism , including hotel 
services. Andrzej Kowalczyk d iscusses the 
concepts of peripheries, the to u ris t place 
developm ent cycle, to u ris t space, to u ris t 
u rban isation , the  econom ic base  and  
tou rist functions, as well as  of a  “tourist- 
activity” d istric t and  “en terta in m en t-co m 
m ercial” space. By p resen ting  the  theory 
behind the location of hotel services, he 
d iscusses the  concepts of the  hotel 
m arket developm ent cycle, the  globalisa
tion of the hotel sector and  the  location of 
hotel services. It seem s, however, th a t the



nic wyczerpuje całej problematyki i zasługuje 
w kolejnych wydaniach tego podręcznika na po
głębienie.

Rozdział trzeci w sposób raczej sygnalny pre
zentuje historię hotelarstwa na świecie i w Polsce. 
Mam świadomość, że wyczerpujące przedstawie
nie rozwoju hotelarstwa jest w tak szeroko zakro
jonym podręczniku praktycznie niemożliwe, dlate
go uważam, iż dobrze się stało, że autor zatytuło
wał ten rozdział jako zarys historii. Jeszcze lepiej 
gdyby zaznaczył, że jest to tylko krótki zarys histo
rii hotelarstwa.

Charakter porządkujący obiekty hotelowe ma 
rozdział czwarty pracy pod tytułem „Klasyfikacja 
hoteli” . Autor omówi! tu tezy klasyfikacji hoteli 
wg: ich przeznaczenia, wielkości oraz standardu 
oferowanych usług. Jest to potrzebna geografowi 
wiedza ułatwiająca prawidłowe rozróżnianie 
obiektów hotelowych.

Połowę objętości całej pracy (nieco ponad 200 
stron) zajm ują dwa rozdziały poświęcone łańcu
chom i sieciom hotelowym. Są to rozdziały piąty 
(„Łańcuchy i sieci hotelowe”) oraz siódmy („Po
lityka lokalizacyjna łańcuchów i sieci hotelo
wych”).

Problematyka sieci i łańcuchów hotelowych 
w polskiej literaturze dotyczącej hotelarstwa wy
stępuje dotychczas szczątkowo, co było związane 
z faktem, iż do niedawna kraj nasz, z różnych po
wodów, nie byl terenem działalności tak zorgani
zowanego hotelarstwa, zwłaszcza międzynarodo
wego. Zamieszczone w pracy rozdziały poświęco
ne temu zagadnieniu m ają w literaturze geograficz
nej charakter pionierski. Autor definiuje w nich 
pojęcie łańcucha i sieci hotelowej, a następnie pre
zentuje rozwój największych łańcuchów i sieci ho
telowych na świecie. Lwią część rozdziału piątego 
zajm ują typologie łańcuchów i sieci opracowane 
ze względu na różne kryteria. Dla odmiany, roz
dział siódmy zawiera konkretne przykłady polityki 
lokalizacyjnej wybranych łańcuchów i sieci hote
lowych. Autor prezentuje w tej części pracy 15 
przykładów lokalizacji międzynarodowych łańcu
chów i sieci hotelowych.

Bardzo geograficzne treści zawiera rozdział 
szósty, zatytułowany „Czynniki lokalizacji obiek
tów hotelowych” . Autor omawia tu zasady lokali
zacji hoteli na obszarach turystycznych oraz na ob
szarach miejskich, zwracając uwagę na rolę róż
nych czynników, charakterystycznych dla tych śro
dowisk, dla lokalizacji obiektów hotelowych.

W drugiej części tego rozdziału zaprezentowa
ne zostały zasady planowania obszarów koncentra-

theoretical part explaining the location of 
accommodation does not cover all the 
problems and th is deserves more a tten 
tion in future editions.

Chapter 3 ra ther briefly presen ts the 
history of hotel industry worldwide and in 
Poland. I am  aware th a t it is virtually 
impossible to present a  comprehensive 
study of the development of hotel 
industry in a  textbook which is to cover 
so many areas. Therefore I believe it was 
appropriate for the au tho r to refer to this 
part of the book as a “historical outline”. 
It would have been even better if he had 
called it a  “short historical outline”. 
Chapter 4, entitled “Hotel classification”, 
categorises hotels according to their 
purpose, size and service standard. It 
is knowledge a geographer needs to dif
ferentiate between hotels.

Half the book (over 200 pages) is 
devoted to hotel chains and networks: 
Chapter 5 -  “Hotel chains and netw orks” 
and Chapter 7 -  “The location policy of 
hotel chains and networks”. The problems 
of hotel chain networks have rarely been 
discussed in Polish literature on the hotel 
industry due to the fact th a t until 
recently, for various reasons, Poland had 
not been an  area with a highly organised 
hotel industry, especially an  in terna
tional one. The chapters discussing this 
problem are a novelty in the geographical 
literature. The au thor defines the notion 
of a hotel chain and a  hotel network, and 
presents the development of the largest 
hotel chains and networks in the world. 
Most of Chapter 5 is devoted to a  typo
logy of chains and networks based on 
various criteria and C hapter 7 contains 
fifteen examples of the location policy of 
selected international hotel chains and 
networks.

Chapter 6, entitled “Hotel location 
factors”, is very geographical in its content. 
The au thor d iscusses the m echanism s of 
hotel location in tourist and u rban  areas, 
paying particular attention to the signifi
cance of various factors characteristic of 
these environm ents on hotel location. In 
the second part of th is chapter the 
au thor presents the principles of p lann
ing in areas with a concentration of



cji bazy hotelowej oraz podstawy szczegółowej lo
kalizacji obiektów hotelowych. Szkoda, że w od
niesieniu do tego ostatniego zagadnienia autor nie 
wykorzystał bogatego dorobku geograficznego 
(np. fizjografii urbanistycznej) w celu pokazania 
roli szeroko rozumianego środowiska przyrodni
czego w szczegółowej lokalizacji hotelu, stwier
dzając, że jest to problem natury technicznej. Jest 
to na pewno zbyt duże uproszczenie.

Ostatni rozdział pracy zatytułowany został 
„Geograficzne aspekty rozwoju usług hotelar
skich”. Autor stara się w nim pokazać rolę, jaką 
odgrywa geografia w badaniu usług hotelarskich, 
a następnie prezentuje różnice przestrzenne w roz
mieszczeniu hoteli, wielkości zatrudnienia w sek
torze hotelarskim, wykorzystaniu miejsc hotelo
wych, wyników ekonomicznych oraz struktury 
geograficznej gości hotelowych. Rozdział ten koń
czy charakterystyka wybranych, trzech rynków ho
telowych: Azji Wschodniej, Ameryki Łacińskiej 
i Bliskiego Wschodu.

Uważam, że rozdział ten zatytułowany został 
niefortunnie. Nie można w pracy pt. Geografia ho
telarstwa, wydzielać jednego rozdziału, w którym 
akcentuje się aspekty geograficzne usług hotelar
skich. Tak zapisany tytuł rozdziału może wzbudzić 
wątpliwości czytelnika, bowiem sugeruje, iż pro
blematyka siedmiu pierwszych rozdziałów pracy 
znajduje się poza zainteresowaniem badań geogra
ficznych, co jest oczywiście nieprawdą.

Publikacja posiada bardzo bogatą dokumenta
cję statystyczną, która zestawiona została w 170 
tabelach i mniej bogatą kartograficzną (65 rysun
ków). Spis literatury zamieszczony na końcu pracy 
obejmuje kilkaset pozycji, w tym wiele obcoję
zycznych. Brakuje natomiast spisu tabel i rysun
ków oraz indeksu nazw geograficznych i indeksu 
rzeczowego, co bardzo utrudnia praktyczne korzy
stanie z tej pracy.

Książką A. Kowalczyka geografia polska moc
no akcentuje wychodzenie z problematyką badaw
czą poza tradycyjne rewiry dotychczasowych swo
ich zainteresowań. Po raz pierwszy wprowadza do 
obiegu naukowego w Polsce nowe pole badawcze 
dla geografów, jakim jest hotelarstwo. Praca ta jest 
usystematyzowanym wykładem tej nowej subdys- 
cypliny geografii, co daje podstawy do jej wpro
wadzenia do programów zajęć akademickich, ale 
również inspiruje do przemyśleń. Jak każde nowe 
dzieło, tak i to nie jest pozbawione obszarów i ujęć 
dyskusyjnych, co moim zdaniem świadczy na ko
rzyść tej nowatorskiej pracy.

hotels, a s  well as  basic  de ta ils  ab o u t 
hotel location. It is to be regretted  th a t 
the  la tte r is n o t supp o rted  by the large 
quan tity  of existing academ ic resources 
(e.g. on u rb a n  morphology) in order to 
show  the role of the  n a tu ra l env ironm ent 
in hotel location. Instead  the  au th o r 
s ta tes  th a t it is a  techn ica l problem , 
which is a  great sim plification.

The title of the la st ch ap te r is “The 
geographical asp ec ts  of hotel service 
developm ent”. The a u th o r tries  to show 
the role of geography in the s tudy  of hotel 
services, and  th en  p re sen ts  spatia l dif
ferences in the  d is tribu tion  of hotels, 
em ploym ent in the  hotel sector, tu rnover 
of rooms, econom ic consequences and  
the geographical struc tu re  of hotel guests. 
The ch ap te r concludes w ith a descrip tion  
of three selected hotel m arkets: E ast 
Asia, Latin Am erica and  Middle East.

I believe the ch ap te r h a s  been  given an 
inappropria te  title. A book on the  geo
graphy of the hotel in d u stry  should  not 
include a  separa te  ch ap te r w hich focuses 
on the geographical asp ec ts  of hotel 
services. A title th u s  form ulated may raise 
reader’s doubts, as  it im plies th a t the 
problem s p resen ted  in  the first seven 
chapters rem ain outside geography, which 
obviously is no t true.

The book is supp lem en ted  w ith 
considerable s ta tistica l docum entation , 
p resen ted  in 170 tab les, as  well as  carto- 
graphically (65 figures). Several h u n d red  
references are listed a t th e  end including 
m any foreign titles. There is no list of the 
tab les and  figures, or a  glossary  and  
index which is a  considerable incon
venience while using  the  book.

Andrzej Kowalczyk’s book in troduces 
a  new field -  the  hotel in d u s try  -  into 
Polish geography. The book is a well- 
ordered p resen ta tio n  of th is  new geo
graphical subdiscipline, m aking  it app ro 
priate for the  use  du ring  university  
c lasses and  insp ires read ers  to th ink . As 
with any new publication  it h a s  con tro 
versial aspec ts  which, in  my opinion, 
work to its advantage.

The book is a  sign th a t Polish geo
graphy is reaching  beyond its  trad itional 
areas  of in terest. The Geography o f the



Książka Geografia hotelarstwa odgrywa po
dw ójną rolę -  scala i systematyzuje dotychczaso
we zainteresowania geografów problematyką hote
larstwa, co daje podstawę do podejmowania badań 
naukowych na szerszą skalę, a także pełni funkcję 
podręcznika akademickiego, umożliwiając wpro
wadzenie nowego przedmiotu do zajęć dydaktycz
nych na wyższych uczelniach.

Hotel Industry plays a  double role: on the 
one hand it unifies and systém atisés 
geographers’ in terests in hotel industry 
problems, a base for further and more 
extensive study, while on the other it is 
a textbook for studen ts allowing a new 
subject to be introduced into the un i
versity curriculum .


