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turystyka sentymentalna etc. Relacje między praktyką turystyczną a teorią na-
ukową nie są więc do końca uporządkowane i zasługują na dodatkową refleksję, 
której echa pojawiły się niejednokrotnie na łamach niniejszej książki.

Turystyka inspirowana kulturą, a zwłaszcza turystyka historyczna, budzi 
coraz większe zainteresowanie ze strony organizatorów i animatorów edukacji. 
Posiada ona bowiem potężny potencjał dydaktyczno-wychowawczy. Turystyka 
jako element edukacji uatrakcyjnia ją. Odwołuje się do wielu różnych źródeł po-
znania i doświadczania świata, przez co rozszerza i uwiarygodnia wiedzę. Nie 
od dziś wiemy, że poznanie poprzez aktywne uczestnictwo gwarantuje ok. 70% 
przyswajalności wiedzy, podczas gdy słuchanie mniej-więcej 10%. Turystyka 
uczy poznania własnej tożsamości i poszanowania cudzej. Kształtuje pożądane 
postawy i nawyki. Jest skuteczna, ponieważ preferuje rozwiązania nieschema-
tyczne i niewymuszone. Jej zasadniczym atutem jest oczekiwana zmiana prze-
strzeni edukacyjnej (poznanie następuje w naturalnym otoczeniu), poszukiwanie  
autentyczności, aktywność i partnerstwo wszystkich uczestników procesu na-
uczania-uczenia się, emocjonalność, oryginalność postępowania dydaktyczne-
go, indywidualizacja poznania, dobrowolność uczestnictwa, bogactwo krajobra-
zów kulturowych, bogaty zestaw środków dydaktycznego oddziaływania i osobi-
sty kontakt z poznawanym światem. Tworzy to głęboką przestrzeń doświadczeń, 
przeżyć i emocji. Buduje więzi społeczne oraz skłonność do koncyliarności. 

Niestety, turystyka w edukacji historycznej i obywatelskiej jest nadal bar-
dziej postulatem niż praktyką dydaktyczną, mimo że sprzyjają jej przepisy 
oświatowe, rozwiązania organizacyjno-programowe oraz oczekiwania społecz-
ne. Kwestia ta została w różny sposób poruszona w kilku zamieszczonych po-
niżej tekstach. Na szerszy katalog wniosków trzeba będzie jednak poczekać, tak  
jak na kolejny tom Eduturystyki.

Warto zauważyć, że turystyka historyczna coraz częściej jest postrzegana 
jako atrakcyjny kierunek studiów akademickich. Jak wynika z dotychczasowych 
doświadczeń mogłaby ona profesjonalnie wypełnić rozległą przestrzeń pomię-
dzy historią naukową a popularną. Absolwenci turystyki historycznej mogliby 
być nie tylko wdzięcznymi popularyzatorami wiedzy historycznej, ale także 
odnaleźć się w zawodach turystycznych, takich jak: menedżer instytucji kul-
turalnej ds. organizacji oferty turystycznej i obsługi turystyki, pilot wycieczek, 
przewodnik miejski, terenowy (regionalny), muzealny, kierownik i wychowawca 
zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, pracownik biura podróży, obszarowej 
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informacji turystycznej, organizator eventów kulturowych, edukator środowi-
skowy, autor publikacji historyczno-turystycznych, twórca projektów (w tym 
europejskich), analityk rynku turystycznego (w skali lokalnej lub szerszej) itp. 
Uczelnie są w stanie zagwarantować absolwentom także wiedzę i umiejętności 
pozwalające na stworzenie samodzielnego miejsca pracy i prowadzenie działal-
ności gospodarczej na własny rachunek, a także tworzenie oryginalnych pro-
duktów turystycznych. W dobie postępującej komercjalizacji turystyki byłoby to 
społecznie pożądane.

Niniejsza książka powstała jako zbiór wypowiedzi specjalistów z różnych 
dziedzin humanistyki i dyscyplin społecznych na sygnalizowane wyżej proble-
my. Bezsprzecznie są one elementem porządkującym dyskusję na temat turysty-
ki w edukacji historycznej i obywatelskiej. Wiele różnych problemów znalazło 
się jednak poza przeprowadzoną dyskusją. Tym samym otworzyło to pole dla 
kolejnego tomu dotyczącego turystyki w edukacji historycznej i obywatelskiej, 
który niniejszym zapowiadamy.

      Redakcja
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