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     Przedstawiamy Państwu wybór                                
     literatury dotyczącej turystyki i  
     wypoczynku oraz zagadnień z tym  
     związanych. Publikacje są dostępne        
     w Czytelni (II piętro).  
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Autorzy prezentowanego opracowania, 
proponując Czytelnikowi spędzenie urlopu w  
niezwykle atrakcyjnych miejscach rozsianych 
na wszystkich kontynentach, dokonali 
sprytnego zabiegu, polegającego na ich 
skorelowaniu z porami roku. 
W ten sposób stworzona została lista 100 
niezwykle atrakcyjnych miejsc, które warto 
odwiedzić w odpowiedniej porze roku. 
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Przedmiotem badań przedstawionych w 
rozprawie jest rola i miejsce turystyki w 
rozwoju terenów przygranicznych wschodniej 
Polski. Badania zlokalizowano w gminach 
leżących w bezpośrednim sąsiedztwie granicy, 
w odniesieniu do których używa się określeń: 
gminy peryferyjne, jednostki lokalne, 
peryferyjne jednostki lokalne.   
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To nie tylko książka, ale stworzone z pasją 
narzędzie przetrwania. Skondensowana, 
praktyczna wiedza o roślinach, które mogą 
pomóc nam w terenie. Autor radzi, czym 
zastąpić podstawowe medykamenty, gdy 
jesteśmy w lesie, na działce czy w parku i nie 
mamy przy sobie apteczki. Bezcenna wiedza 
dla survivalowców i preppersów, ale także 
dla miłośników grilla, biegania oraz 
rodzinnych spacerów. 
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Niniejsza książka prezentuje szlaki 
prowadzące do cudów natury i architektury, 
zarówno do tych, które noszą ślady dawnych 
kultur, jak i tych najnowszych. To doskonały 
album pozwalający poznać niezwykłe 
miejsca naszego globu, charakterystyczne 
dla danego kraju i kontynentu. 
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Opisany tu wzorzec parku terapeutycznego 
jest wykorzystany przy tworzeniu 
programów rewitalizacji terenów zieleni i 
parków przez gminy, m.in. rewitalizacji 
przestrzeni międzyblokowych na wielkich 
osiedlach mieszkaniowych. 
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Oto wyprawa po świecie niesamowicie 
ciekawym, fascynującym, a jednocześnie 
słabo widocznym zza szyb autokarów. Po 
świecie, który dziś coraz trudniej zobaczyć 
samemu, gdyż w ostatnich latach spowija go 
coraz większy mrok. 
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Zbiór wysokiej klasy fotografii 
prezentujących najpiękniejsze widoki 
górskie, które z pietyzmem zostały wybrane 
spośród bogatego dorobku artysty. 
Wielkoformatowe reprodukcje pozwalają 
docenić zarówno piękno rodzimego 
krajobrazu, jak i warsztat fotograficzny 
autora. 
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Historyczno-kulturowa wędrówka, z której  
dowiemy się o początkach tutejszego 
osadnictwa i teoriach z nim związanych, 
wędrujących figurach Matki Bożej, a także 
beskidzkim zbójnictwie. 
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Opisano oraz zilustrowano zdjęciami i 
mapkami siedem obszarów różniących się 
geograficznie i historycznie a mających 
wspólne cechy. Turysta znajdzie tam 
wyjątkowe obiekty stworzone przez naturę 
lub przez ludzi. Wszystkie znajdują się na 
terenach zarządzanych przez Lasy 
Państwowe.  
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Autorka zabiera nas w fascynującą podróż w 
czasie. Prowadzi uliczkami dawnego Helu, 
pokazuje życie rybaków, snuje barwne 
opowieści o miejscach i ludziach związanych 
z Półwyspem Helskim. 
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Szlak nr. 1 w krajowym rejestrze szlaków 
turystycznych. Przepięknie opisany i 
zobrazowany wieloma zdjęciami. 
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Monografia naukowa wielu autorów z  
uniwersytetów i instytutów naukowych. 
Duża ilość oryginalnych map i zdjęć. 
Publikacja jest kierowana do szerokiego 
grona czytelników. 



Biblioteka Główna  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej 

Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu turystyki krajowej i zagranicznej 
   
 
 
 

 
Samochód umożliwia łatwe i wygodne 
dotarcie do interesujących miejscowości, 
atrakcji turystycznych i znanych punktów 
widokowych. Pozwala na szybkie 
przemieszczanie się w przestrzeni, zmianę 
otoczenia i krajobrazu. Umożliwia także 
realizację nowego typu turystyki -
geoturystyki samochodowej. 
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Znajdziemy tu krajobrazy tak płaskie jak 
Wielka Nizina Węgierska, wzgórza zajęte 
przez rozległe winnice, drogi wijące się 
między kamiennymi wioskami, adriatyckie 
miasteczka, które żywo przypominają 
Dalmację lub niedalekie Włochy, a także 
fascynujący świat Krasu i wreszcie skryte w 
chmurach, niebotyczne alpejskie szczyty. 
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Sardynia w pełni zasługuje na miano wyspy 
tajemnic. Turysta, wędrując przez tutejsze 
skaliste góry, gaje oliwne, lasy i porośnięte 
magią wybrzeże, natknąć się może na 
zagadkowe relikty prastarych kultur. A to 
dopiero początek atrakcji: zabytkowe 
miasteczka, dzikie plaże, fantazyjne skały, 
barwne święta i festiwale, doskonała 
kuchnia – wszystko to może uchodzić za 
wizytówkę wyspy. 
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Rumunia to barwna mozaika kultur, tradycji i 
narodowości, jeszcze nie dość odkryta. 
Różnorodność atrakcji turystycznych 
przyprawia tu o zawrót głowy. Niezwykłym 
dziełom rąk ludzkich towarzyszą cuda natury 
- dzikie i piękne góry, krasowe wąwozy, 
wulkany błotne i Delta Dunaju, w której 
można zobaczyć pelikany. 
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Robert Hughes przedstawia burzliwe dzieje 
stolicy Katalonii, opowiada o jej władcach, 
poetach, pisarzach, architektach i malarzach. 
Oprowadza także czytelnika po najciekawszych 
miejscach miasta - od surrealistycznej świątyni 
Sagrada Familia do postmodernistycznych 
restauracji. Niezwykła książka, która fascynuje 
bogactwem informacji z oryginalnym 
spojrzeniem na miasto i jego przeszłość. 
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Autor pokazuje sposoby na tanie 
podróżowanie, odkrywa niezwykłe zakątki 
naszego kraju, zwraca uwagę na nowe i nieco 
starsze miejsca na mapie.  
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 Na listę zostało wpisanych kilkanaście 
obiektów z Polski. W książce znajdziemy 
informacje o nich wszystkich: czym się 
wyróżniają w skali światowej, gdzie się 
znajdują, co warto o nich wiedzieć. 
Informacje podane są w krótkiej i przystępnej 
formie, które wzbogacono ciekawostkami. 
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 Czterdzieści różnych opowieści splata się w 
całość. "Sekrety Gdyni", odkrywają nowe 
oblicze miasta, przywołują wspomnienia, 
zadziwiają i fascynują. Unikatowe fotografie w 
ciekawy sposób ilustrują te wyjątkowe historie.  
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 25 najpiękniejszych szlaków wędrownych w 
Europie. Są wśród nich takie klasyczne trasy jak 
szkocka West Highland Way, E5 z Oberstdorfu, 
Merano i GR na Korsyce. Oprócz tego są szlaki 
mniej znane, m.in. na Grenlandii czy w Turcji. 
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 Słownik zawiera zwięzłe opisy ważniejszych 
regionów, małych jednostek geograficznych, a 
także gór, rzek i jezior z zaznaczonymi trasami i 
szlakami. Uwzględniono tu obszary o 
wybitnych walorach przyrodniczych oraz 
tysiące miejscowości, zabytków, muzeów, a 
także obiekty bazy turystycznej. 
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 Przewodnik obejmujący Zwierzyniec, Floriankę 
i Górecko Kościelne zawiera najważniejsze 
informacje o Roztoczańskim Parku 
Narodowym. Ponadto znajdziemy tu opisy 
ścieżek poznawczych, tras turystycznych i 
rowerowych oraz wiadomości o florze,     
faunie i historii regionu. 
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Relacją z wyjazdu Koła Naukowego Studentów 
UR w Krakowie nad jezioro Bajkał i przyległe 
góry Chamar-Daban oraz w okolice Sajanu 
Wschodniego. Teksty zostały opublikowane w 
formie relacji i pamiętników, które zostały 
wzbogacone opisami obiektów przyrodniczych 
oraz krótkimi notatkami i esejami. 
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Przewodnik napisany przez rodowitą Włoszkę, 
która odkrywa wyjątkowe piękno Toskanii 
odpowiadając o jej głównych atrakcjach. W czasie 
pierwszych siedmiu wycieczek poznajemy 
najwspanialsze zabytki Florencji i Fiesole. Pozostałe 
szlaki pozwalają poznać ciekawe miejsca od 
zamków Chianti aż po wyspę Elbę.  
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Trasy zaplanowano tak, by każdy mógł je spokojnie  
przejechać – mają rekreacyjny charakter, są 
stosunkowo krótkie i łatwe technicznie. Opisom 
wycieczek towarzyszą zdjęcia, mapy i profile 
wysokościowe. Całość uzupełnia zwięzły poradnik.  
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 Rękopis opisuje podróż Lucjana 
Jurkiewicza, którą odbył po Sachalinie w 
latach 1886-1897. Pracę cechuje 
autentyzm i dokładnie rejestrowane fakty 
oraz precyzja opisu przyrody i warunków 
życia na wyspie. Znajdujemy tam m.in. 
opisy kopalni złota, hodowlę soboli, a także 
dokładny zapis wydatków.  
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 Lublin jest otwarty na innych: jest 
wielokulturowy, gościnny, przyjazny i ciekawy 
nowych przybyszy. Wyłapuje najnowsze 
trendy a jednocześnie szanuje historię i 
pamięć; dba o dziedzictwo kulturowe i jest 
gotowy do dyskusji na wszystkie tematy. 
Trzeba tu pobyć by nasycić się miastem, a 
także zbadać i odkryć najciekawsze miejsca.  
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Wędrówka przybliża fliszową budowę Gorców i 
dolnoreglowego boru jodłowo-świerkowego, a 
także ciekawie przedstawia ziołorośla porastające 
brzegi potoku. Po drodze można zobaczyć 
fragmenty drzewostanów zniszczonych przez 
górskie wiatry. Otoczenie ścieżki obfituje w 
osuwiskowe formy rzeźby terenu.  
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Ranga polskich zabytków stawia nasz kraj 
na jednym z pierwszych miejsc w Europie 
pod względem dziedzictwa kulturowego. 
Będąc Polakiem wypada o tym wiedzieć. 
Dlatego Lublinianie powinni  poznać 
największe skarby naszego miasta, z których 
możemy być dumni.  
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Przewodnik podaje ponad 80 miejsc i około 
500 atrakcji dodatkowych, pokazując jak 
Polska potrafi być różnorodna i ciekawa dla 
dzieci, a także ich rodziców. Tutaj znajdują się 
ciekawe opisy parków rozrywki i ścieżek 
przyrodniczych. Uwzględniono  także wioski 
tematyczne i interaktywne muzea.  
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Wędrówka po wschodnich rubieżach Drugiej 
Rzeczypospolitej, które dziś znajdują się na 
terenach trzech sąsiednich państw.  
Jest to sentymentalna podróż po Wileńszczyźnie, 
Nowogródczyźnie, Galicji Wschodniej, Podolu, 
Wołyniu i Bukowinie. 
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Autorska wizja Lublina. Podobnie jak 
człowiek, to miasto ma swoje humory i 
nastroje.  Tu odczuwa się momenty radości, 
smutku, gniewu i rozpaczy. Te emocje są 
mocno odwzorowane na fotografii. Album 
powstał po to, aby przekazać odbiorcy 
wewnętrzne życie Lublina. 
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Znakomite wydawnictwo, będące 
skarbnicą wiedzy oraz miłości do przyrody 
ojczystej. Może zajmować poczesne 
miejsce nie tylko w księgozbiorach 
miłośników Ziemi Koneckiej. 
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Album ukazuje przyrodę najpiękniejszej 
górskiej rzeki, od źródliskowych potoków w 
Tatrach, przez Pieniny, Sądecczyznę i Ziemię 
Tarnowską. Na ponad 200 zdjęciach w 
zjawiskowy sposób przedstawiono 
przyrodniczy pejzaż, zwierzęta i roślinność 
doliny Dunajca. 
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Znajdziemy tutaj wiele miejscowości 
położonych w najbliższym otoczeniu 
Krakowa oraz opis znajdujących się w nich 
atrakcji. Niektóre z nich nadają się na krótki 
wypad, natomiast inne na całodzienną 
wycieczkę. Wszystkie znajdują się w 
promieniu godziny drogi od miasta. 
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Przewodnik zawiera obszerny rys historyczny 
miasteczka. Mamy tu wyczerpujące i 
rzetelne opisy miejscowych zabytków i 
atrakcji oraz szereg przydatnych 
praktycznych informacji.  
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Tu znajdziemy odpowiedź na następujące pytania: 
Skąd pochodzi nazwa Morskie Oko? Jak powstało 
to jezioro?  Skąd wzięła się tu tak niezwykła 
przejrzystość wód? Jak formowały się pierwsze 
szlaki w regionie? … i na wiele innych pytań. 
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Przewodnik Wiedzy i Życia z serii TOP 10.  
Turysta znajdzie tu wszystkie 
najważniejsze informacje o Izraelu, 
Synaju i Petrze. Opisowi słynnych 
zabytków towarzyszą plany i mapy,          
a także praktyczne wskazówki w 
poruszaniu się po terenie.  
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Przewodnik oferuje obszerną wiedzę o Dubaju i 
Abu Dhabi oraz kulturze Emiratów Arabskich. Tu 
dowiadujemy się jak funkcjonuje miejscowa 
gospodarka, z czego utrzymują się obywatele 
Emiratów a także otrzymamy informacje na 
temat zarobków, sposobu zarabiania pieniędzy 
czy metod inwestowania w nieruchomości.  
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W tej książce można znaleźć opisy 35 wsi i 
miasteczek położonych we wszystkich 
regionach Polski. Mamy tu opisy wycieczek 
na 6 dni pobytu w każdej z miejscowości  
(210 tras pieszych, konnych i rowerowych z 
dokładnym ich opisem), a także wiele 
wycieczek samochodowych po 
najpiękniejszych miejscach Polski. 
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To turystyczne spojrzenie na siedem polskich 
miast: Białystok, Bielsko-Białą, Gdynię, Kłodzko, 
Nowy Sącz, Olsztyn i Szczecin, w których można 
odpocząć równie przyjemnie jak na łonie natury. 
Historia, zabytki, bogata oferta kulturalna oraz 
ciekawa okolica zachęcają do ich odwiedzenia. 
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Niniejsza książka powstała z inicjatywy 
pracowników Katedry Turystyki Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie. Jej efektem 
praktycznym jest uzyskanie danych 
niezbędnych dla strony podażowej rynku 
turystycznego, której podmioty mogą 
przygotowywać ofertę dostosowaną do 
zidentyfikowanych zachowań turystów. 
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                                                                        Książka jest twoim najlepszym przyjacielem 
 
 
W prezentacji wykorzystano zdjęcia będące w obiegu wirtualnych witryn księgarskich.  
Opisy publikacji wykonano we własnym zakresie ( ed. M.Butkiewicz).    

 


