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ЗА НАУЧНОТО ИЗУЧАВАНЕ
НА ГЕОГРАФИЯТА  НА ТУРИЗМА

Доц. д-р Найден Апостолов,
гл. ас. д-р Вилиян Кръстев

Развитието на туризма през последните години се отличава с две глобали-
зационни тенденции: а) установяването му в почти всички страни на света; б)
навлизането му в икономически неусвоени ареали. Този своеобразен „втори бум”
на туризма, по-силен от аналогичния след Втората световна война, изисква под-
готовка на огромен брой квалифицирани кадри. За професионалната подготовка
на такива кадри са включени редица дисциплини от географски характер: „Ос-
нови на географията на туризма”1, „Регионална география на туризма” или „Ту-
ристическо странознание”2, „Туристически ресурси”3, „Туристическа картогра-
фия”4, „Опазване на туристическите ресурси”5, „Териториално устройство на
туризма”6 и др. Специалистите, ангажирани в тяхното преподаване, е необходи-
мо да познават добре географията на туризма, но краткият времеви период
затруднява сериозно подготовката на значителна част от тях, поради факта, че
идват от други клонове на географията. Това, както отбелязва А. М. Сазыкин7,
се отразява доста негативно на преподаването и на качеството на учебниците
за ВУЗ. Допълнителна причина, отразяваща се с неплодотворно въздействие
върху развитието на географията на туризма, особено в Русия и страните от
ОНД, е лингвистичната самоизолираност по отношение на чуждоезиковата биб-
лиографска информираност. Изключение правят ерудити като Н. С. Мироненко,
И. И. Пирожник, А. Ю. Александрова и известният теоретик в географията на
туризма – С. Р. Ердавлетов8. Като ефективен и достатъчно надежден подход
1 Warszynska, J., А. Jackowski. Podstawy geografii turizmu. Warszawa, PWN, 1979.
2 Burton, R. Travel Geography. London, Pitman, 1995.
3 Апостолов, Н. Туристически ресурси. Варна, Наука и икономика, 2003.
4 Бъчваров, М., Б. Давидков. Туристическа картография. С., УИ „Климент Охридски”, 1990.
5 Томи  , П., С. Маркови  . Туризам и заштита средине. Нови Сад, ПМФ, 1996.
6 Kowalczyk, A., М. Derek. Zagospodarowanie turystyczne. Warszawa, PWN, 2010.
7 Сазыкин, А. М. Проблема учебной литературы по дисциплине „География туризма”. // Туризм

и региональное развитие. Материалы 2-й Международной научно-практической конференции
14-25 мая 2004 г. Смоленск, 2004, с. 633-637.

8 Ердавлетов, С. Р. География туризма: история, теория, методы, практика. Алматы, 2000.
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за бързо навлизане в една научна дисциплина, според нас, е познаването на
научно-литературните обзори. Ето защо, цел на тази статия е да се разкрият
предимствата от познаване на такива обзори по География на туризма.

1. Научно-литературните обзори по география на туризма –
 познавателно и практико-приложно предназначение

Научният обзор е резултат от проучването на материалните елементи на
науката – публикациите, свързани с нея. Определящи до неотдавна бяха само
книжните носители (монографии, учебници, студии, статии, карти и атласи). От
две десетилетия насам към тях се включват и електронните им еквиваленти.
Според целта на научно-литературния обзор се открояват две основни групи по
стил на изложението: информативни и аналитично-оценъчни. За първите е ха-
рактерно предимно регистрирането и типологизирането на научните публика-
ции. От подобен род е първият библиографски обзор на доайена на географията
на туризма в Чехословакия – П. Мариот от 1968 г. За вторите е характерно
стесняване на периметъра на проучване, понеже са насочени към по-задълбо-
чено и подробно представяне на изследователските проблеми: тезите на отдел-
ни автори, терминологичните нововъведения, пространствените модели, про-
гнозните оценки. Типичен пример за аналитично-оценъчен обзор е този на В.
Крайзел9 за развитието на географията на туризма в Германия. Логично разби-
раемо е, че литературните обзори от втория тип притежават много по-висока
научно-методична стойност.

В анализирания от нас значителен по обем библиографски фонд на научно-
литературни обзори по география на туризма (общо 73) може да се посочат
някои съществени особености. Първата от тях засяга броя на цитираните на-
учни заглавия, който по принцип е много по-голям от обикновена публикация, а
при автор като Ф-Й. Кемпер достига рекордните 1192 източника. Определяйки
индекс на библиографско цитиране (SCI), установихме, че на всяка страница се
падат средно по четири източника. Съществуват и научно-литературни обзори,
чийто SCI е над десет: на П. Мариот – 13, на К. М. Хол – 14,1, на Н. Йозгюч –
12,1. Наблюдава се по-голямо библиографско цитиране при информативните и
по-малко при аналитично-оценъчните обзори, което се обяснява с дълбочината
на аналитичните обяснения при представянето на съдържанието. Втора осо-
беност на научно-литературните обзори засяга обема на техните страници. Те
варират от няколко десетки при Ф.-Й. Кемпер (85 с.) до 2-3 страници на М.
Янку за географията на туризма в Румъния и Я. Варшинска за географията на
туризма в Полша от 1984 г. Трета особеност е възрастовата граница на авто-
рите, показваща преобладаване на географи с повече „стаж” в науката, някои
от които дори основатели на това научно направление в своите страни. Това се
обяснява с опита, натрупан през годините, в процеса на изследователска дей-
ност. Редки изключения представляват научно-литературните обзори на П.
9 Kreisel, W. Geography of Leisure and Tourism Research in the German-speaking World. // Tourism

Geographies. 2004, 2, pp. 163-185.
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Мариот (на 34 годишна възраст) и А. Яцковски (39 годишен) – по времето,
когато работи като библиотекар. Пионерният в областта на географията на ту-
ризма научно-литературен обзор (от 1954 г.) е на К. Макмъри – основателят на
това направление в САЩ. В някои от европейските страни това правят утвър-
дени ерудити като: Л. Педрини и Дж. Валусси – за Италия, И. Барбаза и Б.
Бентиен – за Франция, Дж. Копок – за Великобритания, М. Бъчваров – за Бълга-
рия, С. Шпринцова – за Чехия и др. Четвърта особеност, констатирана от нас,
е свързана с вида на научното тяло, където са публикувани научно-литератур-
ните обзори. Забелязва се ориентация на тези публикации в три категории: учеб-
ници („Основи на географията на туризма” на Я. Варшинска и А. Яцковски,
„География на туризма. Развитие и региони” на Н. Йозгюч, „Туристически
ресурси” на Н. Апостолов и др.), сборници от непериодичен характер (на Ю.
Ямамура на Международния географски конгрес от 1976 г., на Г. Шнайдл на
Италианския туристически клуб, на М. Бъчваров от 1986 г. и др.), периодика на
университети, институти или географски дружества. Водещо значение прите-
жават трите специализирани списания по география на туризма: немскоезично-
то „Materialen für Fremdenverkehrsgeographie”, излизащо от 1979 г.; полското
„Turyzm” на Лодзкия университет от 1985 г., чийто брой 20-ти е посветен изцяло
на географията на туризма в северноамериканската школа; американското
„Tourism Geographies” от 1999 г., в чиито издания след 2000 г. са публикувани
научно-литературни обзори за развитието на географията на туризма в Герма-
ния, Франция, Китай, САЩ, Финландия. От общогеографските списания могат
да се посочат: „Geojournal”, чийто брой 1-ви от 1984 г. е съставен от 13 обзора
за страни, където географията на туризма е добре развита; „Annalеs de
Geographie”, в което публикуването на материали от подобен характер се е
превърнало в традиция; „Prace geograficzne”, „Rivista Geografica Italiana” и
др. Много рядко могат да се срещнат научно-литературни обзори по география
на туризма в дисертационни трудове, като този на Р. Замолевиц от 1957 г.

Значението на научно-литературните обзори може да се обобщи в три ас-
пекта:

1. Систематизиране на съществуващите публикации по тематична и про-
блемна насоченост, които осигуряват бърза, икономична и гарантирана
научна точност, осигуряваща идеен и методологичен обмен;

2. Спестяване на значителен ресурс от време в процеса на изследовател-
ска дейност, засягаща туристикогеографската проблематика;

3. Ориентиране на читателя в научната област от автори, източници и ме-
ста за публикуване.

2. Хронологично развитие на научно-литературните обзори
по география на туризма

По своята същност научно-литературният обзор е резултат от акумулира-
нето на значителен обем знания, който позволява да бъдат систематизирани и
оценени. В наукознанието не се споменава за точно определен период, който да
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налага появата на научно-литературен обзор в развитието на дадено научно
направление, но вероятно става въпрос за десетилетия.

Повечето учени приемат за своеобразно начало на географията на туриз-
ма 1905 г., когато излиза трудът „Туризмът – едно икономическо изследване”
на австрийския учен Й. Щраднер10. В него се залагат понятийно-терминоло-
гичните основи на понятия като: туристически ресурси, туристически рай-
он и география на международните пътувания. Други приемат за начало
1919 г., заради появата на първата дисертационна работа в тази област на К.
Шпюц11, или 1930 г., когато излиза статията на К. Макмари12 – „Рекреационно-
то използване на територията”, или 1932 г., когато за пръв път полският
географ С. Лещицкий13 дефинира същността на географията на туризма, или
1933 г., когато излиза двутомният труд „Туристическият живот в Савойски-
те Алпи” на Ж. Миеж14.

Закономерно или не, първият научно-литературен обзор по география на ту-
ризма, този на К. Макмъри от 1954 г., се появява на юбилея на Асоциацията на
американските географи. Две години по-късно той е преведен и публикуван на
руски език15. Очевидно четвърт век е бил достатъчен за споменатия автор, за да
обобщи и анализира около 20-тина публикации на туристикогеографска тематика.
В края на 50-те години немският географ Р. Замолевиц посвещава цяла глава в
своята дисертация на проучване на литературните източници по география на
туризма, като този научен обзор надхвърля националните рамки на Германия,
обхващайки всички немскоезични страни. Подобни по обхват са научно-литера-
турните обзори на австриеца Р. Рунгалдиер от 1960 г. и канадеца Р. Уолор 1964 г.

Нова стъпка в хронологията на научно-литературните обзори по география
на туризма прави чехословашкият географ П. Мариот, който през 1968 г. публику-
ва съдържателен труд за развитието на тази млада географска дисциплина в све-
та. Значими по своя обхват са литературните обзори на българския географ М.
Бъчваров от 1975 г. за развитието на туризма в социалистическите страни на
Европа и на чехкинята М. Шпринцова от 1980 г. за публикациите по география на
туризма, представяни на световните конгреси след 1956 г. На конгрес на AIEST
през 1975 г. в Белград се формира географска секция, под ръководството на която
се прави оценка на 25-годишните изследвания по география на туризма в провеж-
даните от нея форуми. Представят се постиженията на страни като: Югославия,
Франция, Швейцария, Полша. Значителен брой научно-литературни обзори изли-
зат през 1984 г. на Световния географски конгрес в Париж.

1 0 Stradner, J. Der Fremdenverkehr – Eine volkswirtschaftliche Studie. Graz, Leicam, 1905.
1 1 Sputz, K. Wirkunden des Fremdenverkehrs. // Hofmeister und Al. Steineke, Geographie des

Fremdenverkehrs und Freizeit, Darmstadt, 1984, pp. 291-299.
1 2 McMuray, K. C. The use of land for recreation. // Annals of the Association of American Geographers.

1930, pp. 7-20.
1 3 Leszczycki, S. Geografia turystyczna jako naukowe ujecie zagadnien turystycznych. // Pamietnik

Polskiego Towarzystwa Balneologicznego. 1932, 2.
1 4 Miege, J. La vie  touristique en Savoie. // Revue de Geographie d‘Alpin. 1933, pp. 749-817; pp. 5-213.
1 5 Американская география. М., Издательство иностранной литературы, 1956.
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Първият научно-литературен обзор по география на туризма в учебник е
на полските географи Я. Варшинска и А. Яцковски от 1979 г. По-късно такива
се появяват в Германия, Италия, България. След 1990 г. чувствително се раз-
ширява разпространението им в Турция, Испания, Нова Зеландия и други стра-
ни. Авторската класация по брой на публикуваните обзори поставя на водещи
позиции С. Шпринцова (10), Л. Митчел (6), П. Мариот, Ж. Йовичич, А. Яцковс-
ки, Н. Апостолов и други.

3. Типология на научно-литературните обзори
по география на туризма

В процеса на географска систематизация, както отбелязва Э.Б. Алаев16,
понятието класификация често се заменя с типология. За първото, обаче, е
характерно количественото групиране, докато за второто определящо значение
имат качествените признаци. Първата типология на литературно-научните об-
зори, както вече отбелязахме, засяга текстовия стил и изследователския под-
ход. Други типологични показатели за систематизация на обзорите са според:
териториалния обхват, повода за написването, публикационната форма, пред-
метния обхват и хронологичния диапазон (табл. 1).

Таблица 1

Типология на научно-литературните обзори в областта
на Географията на туризма

3.1. Според териториалния обхват обзорите могат да се поделят на: световни,
регионални, национални и институционални (в рамките на конкретно научно звено).

Обзорите, посветени на развитието на географията на туризма в света,
обхващат най-вече страните с по-значими научни постижения. С предимство

Признак Териториален
обхват

Повод за
написване

Вид
публикация

Функционален
обхват

Изследователски
период

Световни – A.
Kowalczik, 2010

Юбилейни –J.
Coppock, 1980

Монография
– F. J. Kemper,
1978

Цялата
география на
туризма – F.
Cribier, 1971

Цялостни (1905-
2000) – Н.
Апостолов, 2003

Регионални –S.
Sprincova, 1978

Конгресни– B.
Barbier, 1984

Учебник – N.
Özgüç, 2007

Отделна
област в
географията на
туризма – V. T.
Opaćić, 2005

Съвременни (след
1990 г.) – K.
Meyer-Arendt,
2003

Национални – L.
Pedrini,
1984

Съпровождащи
– R. Samolewitz,
1957

Статия – B.
Duffield, 1984

Ти
по

ве
 н

ау
чн

о-
ли

те
ра

ту
рн

и 
об

зо
ри

Институционал
ни – R. Knafou,
1993.

Случайни – G.
Valussi, 1986

Доклад – J.
Michaud, 1975

Фрагментарни –
V. Zangella, 1980

1 6 Алаев, Э.Б. Экономико-географическая терминология. М., Мысль, 1977, с. 147.
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се представят публикациите в англоезични страни като САЩ и Великобрита-
ния, и такива с утвърдени географски школи като Русия, Франция, Германия.
Често в периферията на научния хоризонт остават безспорните заслуги в тури-
стико-географската област на страни като Полша, Италия, Чехия.

Обзорите, засягащи туристикогеографската проблематика на отделни стра-
ни са обикновено за родната страна на самия автор. Предимство в тези случаи
е почти пълното познаване на публикациите, творческия път на отделните авто-
ри и особеностите на националните университетски школи. Макар и по-рядко,
подобни обзори са писани за чужди страни, като този на французина К. Шален
от 1972 г. за развитието но географията на туризма във Великобритания или на
чехкинята С. Шпринцова от 1976 г. по същата проблематика за ГДР.

Съществуват обзори, проследяващи дейността на отделни научни (катед-
ри, департаменти) звена по география на туризма. Във Франция, например, по-
добна научна дейност се прави в края на всеки 4-годишен мандат. Тези обзори
са добър ориентир къде и по какви въпроси успешно може да се проведе научна
специализация.

3.2. Според повода за тяхното написване, обзорите се поделят на: юбилей-
ни, конгресни, съпровождащи и случайни.

Обзори по случай честване на кръгли годишнини сега са масово разпрос-
транени. Обикновено те засягат постиженията на географските общности в
областта на туризма на национално и по-рядко на международно равнище. По
традиция това са публикации на водещи специалисти с утвърден научен принос
в направлението. Откриването им от заинтересования читател, обаче, се харак-
теризира с известна трудност, поради факта, че са публикувани в непериодични
издания.

Обзори от периодични конгресни събития се появяват редовно от 1972 г.
насам, след създаването в университета „МакГил” в Монреал на „Работна гру-
па по география на туризма и отдиха”17. Освен това, националните географски
дружества на много страни редовно публикуват сборници от научни трудове, в
които има и самостоятелни раздели по география на туризма.

Обзори от съпровождащ характер са съставни части от по-задълбочено
проучване (дисертационни тези, учебници), като целта им е насочена към по
общ анализ на ситуацията в научното направление, в която се търси мястото на
изследвания проблем. Допълнителна цел за учебните издания е да се дефинира
мястото на географията на туризма в системата на географските науки

Случайните обзори са плод на персонална инициатива от страна на авто-
рите за обобщаване на вече натрупани знания. Това определя изданията като
нередовни и с разнообразен тип публикации. Откриването им е не винаги лесно
и за тях се научава обикновено от други публикации по т. нар. принцип на биб-
лиографичното дърво.

1 7 Преображенский, В. Л. Рабочая группа по рекреации и туризм. // ХХII Международный гео-
графический конгресс в Канаде. М., Наука, 1975, с. 83-84.
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3.3. Според вида на публикацията, се разграничават обзори, публикувани
в монографии, учебници, статии и доклади.

Обзорите в монографични издания са изключително съдържателни, но са
практически библиографична рядкост. Като много добре структурирана се от-
личава монографията от този тип на Ф. Й. Кемпер от 1978 г. с пет основни
тематични раздела. Ние авторите, пишещи тези редове, сме в процес на създа-
ване на комплекна монография – „Географията на туризма – един век развитие
и достижения”, в която анализираме нейното начало (1905-1945), утвърждаване
(1946-1980) и глобализиране (след 1980 г.).

Обзорите в учебници датират от 1979 г., когато в „Основи на география-
та на туризма” е поместен значителният по обем обзор на А. Яцковски за
развитието на географията на туризма в света. При него се забелязва умерен
баланс между информационния и аналитично-оценъчния стилов подход. След-
ващият обзор от този тип се появява през 1984 г., когато К. Кулинат и А. Щай-
неке го извеждат като отделна част в учебника „География на свободното
време и туризма”. Малкият му обем е насочил авторите да се ограничат само
до хронологичен преглед на немскоезичните публикации. На по-късен етап по-
добни научно-литературни обзори се появяват и в учебниците на Н. Йозгюч, Н.
Апостолов, А. Ковалски и други.

Обзорите под формата на статии са най-многобройни. Обемът им е раз-
бираемо лимитиран до 15-20 страници. Поради тази причина обхващат развити-
ето на географията на туризма в рамките на една страна или неголям времеви
период. Значителна част от тях в съвременната информационна епоха е лесно
достъпна, понеже специализираната периодика е вече добре представена с елек-
тронни издания в интернет.

Обзорите под формата на доклади се отличават със силно редуциран обем
и нередовно публикуване по време и място. В отделни доклади могат да се
открият малко известни факти за развитието на географията на туризма. На-
пример, докладът за „Значение и интерпретация на туристическия ланд-
шафт в италианската география на туризма” на В. Кръстев от 2010 г.,
посветен на 45-годишнината от създаването на най-старата катедра по „Ту-
ризъм” в България.

3.4. Според изследователския период, обзорите могат да бъдат поделени
на такива, обхващащи цялостното развитие на географията на туризма, на раз-
витието й в съвременността и фрагментарни.

Обзори, обхващащи цялостното развитие на географията на туризма, са
трудни за разработване, поради многобройните публикации и различията в те-
матичната им насоченост. За повечето от европейските географи за начален
период на географията на туризма се приема 1905 г., но при някои американски
автори е 1930 г., а за чешкият географ Ю. Вистопил18 – 1955 г., през която годи-
на това направление възниква в Чехия.

1 8 Vystopil, I., J. Kunc. Geograficky vyzkum cestovniho ruchu a rekreace v ČR v latech 1950-2008. //
Geografia Moravica. 2009, 1, s. 103-119.
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Обзорите, засягащи съвременното развитие на дисциплината, са все още
малобройни. В САЩ се утвърждава традиция, при която на всеки десет години
се прави преглед на американската география. Известна популярност придоби-
ва авторският тандем К. Мейер - Аренд и А. Леу със своите оценки относно
постиженията на географията на туризма, рекреацията и спорта. Периодично
се провъзгласяват и носителите на учредената американско-канадска годишна
награда на името на Р.И. Уолф за научни постижения в географията на туризма.

Обзорите от фрагментарен, по отношение на времевия период, характер
обикновено обхващат не по-малко от 20 години. Началото в проучвателния про-
цес е почти винаги знаменателно събитие или организационна проява, какъвто е
случаят с честването на 25-годишнината на AIEST, отделни юбилеи на Итали-
анския туристически клуб и други.

4. Библиография на документираните научно-литературни обзори

В процеса на проучвателна дейност ние документирахме общо 106 науч-
но-литературни обзора по география на туризма, чийто авторски произход об-
хваща десетки страни. Преобладават все пак такива на учени от САЩ, Фран-
ция, Полша, Германия, Италия. Специалистите по география на туризма в тези
страни имат безспорен принос в теоретико-методологичното утвърждаване на
това направление на географските науки. Поради ограничения обем на тази
работа, ние ще спестим на читателя пълния библиографичен списък на устано-
вените от нас научно-литературни обзори.

Заключение

До тук посочихме надеждните източници, които биха помогнали за ориен-
тиране и професионален избор на интересуващите изследователя публикации в
областта на географията на туризма. На практика, обаче, не по-малко важен е
въпросът за тяхното откриване. И ако в някои столични библиотеки (Руската
държавна библиотека, Библиотеката на географския факултет на МГУ и др.)
значителна част от библиографичните заглавия могат да бъдат открити, то в
по-малките университетски центрове това е силно ограничено. В тази насока
ние бихме искали да отбележим следната полезна информация по отношение
на най-големите съкровищници на литературни източници по география на ту-
ризма в света:

- Библиотеката на Университета в Екс ан Прованс (Франция), в чийто
уеб сайт с помощта на новообразуваната световна организация CIRET,
се съдържа база данни от над 140 хил. литературни източника по ту-
ризъм (ръководена от Р. Бареч-Келер);

- Историческият архив по туризъм в Свободния университет на Берлин
(ръководен от Х. Шподе);

- Центърът по документация на туризма в Университета на Квебек (Ка-
нада).


