
Z recenzji:
Zainteresowania turystyczne jeszcze w nieodległej przeszłości były domeną elit. 
Skutkowały opisami podróży kształtując odrębny gatunek literacki. Do dobrego tonu 
należała umiejętność toczenia dyskusji o egzotycznych wyprawach. W ostatnim czasie 
turystyka, zwłaszcza ta o zabarwieniu kulturowym, uzyskuje tożsamość i staje się 
odrębnym przedmiotem studiów. Metodyczne opisywanie tych zjawisk pozwala 
stawiać trafne diagnozy, przygotowywać programy, kształcić kadry i kompetentnie 
organizować turystykę kulturową. Obok aspektu ekonomicznego kładzie się także 
nacisk na element edukacyjny w skali globalnej. Praca Armina Mikos v. Rohrscheidt, 
która była pierwszą polską monogra�ą poświeconą tej problematyce (2008), 
po zaktualizowaniu i znacznym poszerzeniu treści, może służyć nie tylko 
wykładającym i studiującym turystykę kulturową, ale także - ze względu na wielość 
studiów przypadku i krytyczne omówienia polskich produktów turystyczno- 
kulturowych i poszczególnych aspektów organizacji oferty - także wszystkim 
zajmującym się zarządzaniem tą sferą czasu wolnego i jednocześnie udziału 
w kulturze. Zawarte tu analizy z pewnością będą przydatne przy planowaniu 
i tworzeniu lepiej przemyślanych propozycji.
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