
 

Teoria turystyki a zarządzanie turystyką. 

Tadeusz Chudoba 

Publikacja obrazuje całość rzeczywistości związanej z funkcjonowaniem turystyki, przedstawia zarówno 
turystykę w popularnym tego słowa znaczeniu, jak i specy kę czterech kierunków zarządzania turystyką.  

 
Książka ukazuje aktualny stan wiedzy w tej dziedzinie, stwarza więc warunki dla formowania turystycznych 
banków danych oraz ułatwia  
i racjonalizuje dalsze badania problemów rzeczywistości turystycznej.  

Opracowanie może zainteresować następujące grupy osób: 

– badaczy zjawisk turystycznych i kadry dydaktycznej, 
– kadry kierowniczej instytucji związanych z funkcjonowaniem turystyki, 
– studentów wyższych szkół ze specjalizacją turystyczną, 
– pozostałych grup osób związanych z turystyką. 
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