
Zakończenie 
 

Konkluzja: Bibliotekarz w bibliotece naukowej pełni funkcję brokera informacji jako 
współtwórcy badań naukowych w turystyce.  

Wniosek: Koniecznym jest usprawnienie przepływu informacji naukowej o turystyce 
między poszczególnymi placówkami naukowymi i dydaktycznymi. Wniosek taki został 
sformułowany już podczas pierwszego Gremium Ekspertów Turystyki, które odbyło się w 
Poznaniu z okazji trzydziestolecia Katedry Turystyki Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (24-26 
września 2003 roku):1  

„5. istotnym wnioskiem jest poprawa informacji naukowej. Dlatego niezbędnym jest 
utworzenie (na podstawie istniejących placówek) ośrodka informacji naukowej 
(o wydawnictwach, doktoratach, konferencjach, realizowanych tematach badawczych itp.). 
Umożliwi to podejmowanie niezbędnych działań koordynacyjnych, pozwalając zaoszczędzić czas 
i środki finansowe.”2  

Moim zdaniem, funkcję ogólnopolskiego ośrodka informacji naukowej o turystyce pełni 
Biblioteka Instytutu Turystyki w Warszawie3. Placówka ta obecnie zapewnia realizację potrzeb 
informacyjnych przede wszystkim własnych pracowników, w miarę bardzo skromnych 
możliwości organizacyjnych udostępnia swoje zbiory oraz bazy bibliograficzne innym 
użytkownikom. Celem funkcjonowania ośrodka w Instytucie Turystyki jest koordynacja działań 
systemu informacji naukowej, inicjowanie i planowanie naukowych, programowych i 
organizacyjnych systemu. Do jego zadań powinno należeć ponadto określenie i weryfikacja zadań 
badawczych z zakresu informacji o turystyce, przykładowo: 

– informacja turystyczna oraz miejsce brokerów informacji (czyli pracowników bibliotek 
uczelnianych) w kształceniu specjalistów z zakresu informacji turystycznej; 

– informacja biznesowa (fachowa, zawodowa) a zakres nauk o turystyce oraz 
specjalizacja zbiorów bibliotecznych (zakres oraz formy gromadzenia, przetwarzania i 
udostępniania); 

– informacja naukowa o turystyce oraz system dostępu do baz danych (elektroniczne 
czasopisma naukowe i fachowe, formy dostępu do informacji biznesowej, bazy 
informacyjne o dorobku naukowym z zakresu turystyki). 

Podstawą systemu informacji naukowej powinny być ogólnopolskie serwisy i bazy 
informacyjne prowadzone przez wybraną placówkę naukowo-badawczą:  

– terminarz ogólnopolskich konferencji, sympozjów i seminariów naukowych; 
– nowości wydawnicze (skrypty, podręczniki akademickie, materiały przed 

i pokonferencyjne wydawane w niskich nakładach przez poszczególne ośrodki 
naukowo-badawcze); 

– ogólnopolskie przedsięwzięcia naukowo-badawcze; 
– zakończone prace naukowo-badawcze (doktorskie, habilitacyjne oraz ogólnopolskie 

tematy badawcze); 
– samodzielni pracownicy nauki; 
– dane statystyczne dotyczące ogólnopolskich zjawisk w gospodarce turystycznej; 

                                                           
1 24-26 września 2003 roku – Gremium Ekspertów Turystyki w Poznaniu z okazji trzydziestolecia 

Katedry Turystyki Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, www.gremium2003.ae.poznan.pl; zob. Kierunki 
rozwoju badań naukowych w turystyce. Red. G.  Gołembski; aut. W. Alejziak (et al.); Akademia 
Ekonomiczna w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 248.  

2 G. Gołembski: Kierunki rozwoju badań w sferze turystyki – propozycja środowiska naukowego, 
www.pot.gov.pl/news.asp?news=200401062004020605nm10.htm&grp=nm  

3 Biblioteka została utworzona w 1974 roku przy Instytucie Turystyki. Gromadzi ona głównie 
wydawnictwa o tematyce turystycznej. Obejmują one swym zakresem problematykę związaną z teorią 
turystyki, zagospodarowaniem turystycznym, ruchem krajowym i zagranicznym, kształceniem kadr 
turystycznych, społecznymi problemami turystyki, zagadnieniami czasu wolnego, historią turystyki. 
Biblioteka posiada w swych zbiorach również wydawnictwa z zakresu socjologii, ekonomii, geografii, 
ochrony środowiska, planowania przestrzennego, transportu. Zbiory biblioteki liczą obecnie 8801 książek, 
3375 woluminów czasopism, 2151 raportów (opracowanych w Instytucie) oraz 952 map. Rocznie wpływa do 
biblioteki ok. 70 tytułów czasopism, w tym kilkanaście tytułów zagranicznych (głównie anglojęzycznych). 
Biblioteka poza katalogami (książek, czasopism, raportów i kartografii) posiada unikalną w skali kraju 
kartotekę wydawnictw turystycznych, w której uwzględnione zostały poza książkami i raportami artykuły z 
czasopism. Kartoteka ta prowadzona przez ponad 20 lat zawiera kilkadziesiąt tysięcy opisów 
bibliograficznych w układzie systematycznym. Zawartość tej kartoteki (opisy z ostatnich pięciu lat) 
prezentujemy na naszej stronie.  



– baza trudnodostępnych raportów z badań marketingowych (opublikowanych w formie 
publikacji niskonakładowych na nośniku papierowym lub elektronicznym). 

Istotna jest współpraca ośrodka skupionego przy Instytucie Turystyki z ogólnopolskimi 
placówkami informacyjnymi: 

– Ośrodek Przetwarzania Informacji (nauka-polska.pl, www.intur.com.pl),  
– biznesowe portale internetowe (np.: www.gastrona.pl, www.ehotelarz.com),  
– ogólnopolski system informacji turystycznej (www.poland-tourism.pl).  
Ponadto ważnym jest powołanie konsorcjum bibliotek naukowych, którego zadaniem jest 

sfinansowanie dostępu do zagranicznych czasopism naukowych z zakresu nauk o turystyce.  
Uzupełnieniem systemu są lokalne serwisy informacyjne prowadzone przez poszczególne 

uczelnie i placówki naukowo-badawcze, chociażby na bibliotecznych stronach internetowych:  
– plany badawcze poszczególnych placówek naukowych i dydaktycznych; 
– seminaria naukowe i dyplomowe (licencjackie, magisterskie, doktorskie itp.); 
– zakończone prace badawcze i dyplomowe. 
Ponadto zadaniem poszczególnych uczelnianych bibliotek i ośrodków informacji jest 

wymiana informacji (na zasadach wzajemności) o zapowiadanych konferencjach i seminariach 
naukowych, o nowościach wydawniczych, o faktach z „kroniki towarzyskiej”, czyli 
o zakończonych przewodach doktorskich i habilitacyjnych, o podejmowanych badaniach 
naukowych o charakterze ogólnopolskim. W ten sposób aktualizowane będą poszczególne 
serwisy informacyjne. Traktuję to zadanie jako podstawowe i obligatoryjne dla placówek 
uczestniczących w systemie wymiany informacji.  
 


