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Könyvismertető

A turizmus komplexitásából adódóan olyan tudományterület, amelyet többféle oldalról kell megvizsgálni – ez 
a felismerés az alapja az Aubert Antal által szerkesztett új kötetnek. Ennek megfelelően a turizmuskutatás 
magába foglalja a turisztikai desztinációk, régiók, kistérségek, települések vizsgálatát, imázskutatást, 
turizmustervezést, és az erre épülő turizmusfejlesztést, az utazási szokások feltérképezését, turisztikai 
elégedettség vizsgálatát és még számos további tényezőt is. 

A Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézete Turizmus Tanszékének alapítója és vezetője ezt a szerte-
ágazó turizmuskutatást próbálta meg egyetlen mederbe terelni, bemutatva a tudományterület elméleti 
hátterét és módszertani alapjait, valamint – elsősorban esettanulmányok alapján – a turizmustervezés 
folyamatát. 

A könyvön első áttekintésre is látszik, hogy jelentős tudományos munka eredményét tarthatja kezében 
az olvasó. Olyan mű született, amely a szakmai igényesség mellett a gyakorlati használhatóság szempontjait 
is szem előtt tartotta. Ennek megfelelően a szerkesztő ügyelt a szöveg részletes, sok alfejezetre bomló, az 
egyes témakörök áttekintését megkönnyítő tagolására. 

Az első fejezet a geográfia, a turizmus, a terület- és vidékfejlesztés kölcsönhatását vizsgálja, valamint 
a turizmus területi aspektusát tanulmányozza. A turizmus földrajztudományon belül elfoglalt helyét 
nemzetközi kutatástörténeten keresztül vezeti le a szerző. A terület- és a vidékfejlesztés kapcsolatával 
foglalkozó rész fő kérdése az, hogy a regionális folyamatokban milyen lehetőséget adhat a turizmus a 
térségeknek. 

A második nagy fejezet a turizmusirányítás egyik eszközének, a turizmustervezésnek az elméleti és 
módszertani alapjait tartalmazza. Újra visszatér a területfejlesztési kapcsolódás problémája, de immár 
gyakorlatiasabb megközelítésekben. Végül a harmadik fejezetben az esettanulmányok segítik a gyakorlati 
aspektusok jobb megértését, amelyekben többek között az idegenforgalmi helyzetértékelés elveiről és 
módszereiről olvashatunk, valamint arról, hogy a turizmusfejlesztés folyamatai milyen térbeni szinteken 
miképpen játszódnak le.

A keménytáblás könyv szerkesztése, tipográfiai és nyomdai kivitele dicséretre méltó. Külön értéke, 
hogy a képi illusztrációk színes kivitelben jelennek meg, és e tekintetben tényleg nem fukarkodtak a 
szerzők: a szöveget számos igényesen szerkesztett ábra, táblázat, térkép, diagram segíti. Ahogy egy ilyen 
formátumú munkától elvárható, a könyv végén ábra- és táblázatjegyzék segíti az olvasót a tájékozódásban. 
A mellékletekben található jogszabálygyűjtemény tovább erősíti a mű kézikönyv-jellegét, és hasznos 
tájékozódási pontot ad az olvasóknak. Modern elem a szerzőkről szóló fényképes bemutatás, ami már csak 
azért is praktikus, mert a szakmában már nevet szerzett kutatók mellett olyan fiatalok is közreműködtek a 
kötet elkészítésében, akiknek a neve még csak most válik majd ismertté a tudományos életben, valamint 
olyan gyakorlati szakemberek is, akiknek ismertsége inkább csak a szűkebb szakterületre korlátozódik. 
Utóbbiak közreműködése a gyakorlati tapasztalatok integrálása miatt igen értékesnek tekinthető. 

Összességében elmondható, hogy a kötet hiánypótló jellegű, a turizmust alapvetően földrajzi és 
területfejlesztési összefüggésrendszerben vizsgáló kézikönyv, amely nem hiányozhat a tématerületen 
tanulók és a turisztikai szakemberek polcáról. 
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