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Niniejsza  rozprawa  doktorska  zatytułowana  Językowo-kulturowa  rekreacja  wizerunku

Hiszpanii w polskich tekstach turystycznych w XX wieku, należy do dziedziny badań nad tekstem i

dyskursem  w  kontekście  polsko-hiszpańskich  stosunków  turystycznych  w  XX  stuleciu.  Praca

wpisuje się w nurt badań nad genologią lingwistyczną, która została wyodrębniona jako jedna z

dziedzin językoznawstwa w oparciu o syntetyczne opracowania naukowe.

Materiał  źródłowy niniejszej  pracy stanowią  teksty polskich  autorów,  których motywem

tematycznym jest podróż po Półwyspie Iberyjskim. Zgodnie z tradycją i metodologią badań nad

użytkowymi gatunkami mowy, w niniejszej rozprawie zbadano i opisano kompozycję, tematykę i

środki  stylistyczne  dominujące  w  analizowanym  materiale  ze  szczególnym  uwzględnieniem

przedmiotu podróży i wizerunku Hiszpanii.

Ze względu na różnorodność strukturalną i zakres tekstów dokumentujących analizowany

gatunek,  zaszła  konieczność  zakreślenia  ram  i  wyboru  materiału  źródłowego.  Niniejsza  praca

przedstawia  istotne  aspekty  rozwoju  turystyki  jako  fenomenu  społeczno-kulturowego  i

poznawczych  funkcji  turystyki,  które  znajdują  swoje  odzwierciedlenie  w  reportażach

podróżniczych, stanowiących dominujący gatunek w analizowanym materiale źródłowym.

Dwa  początkowe  rozdziały  mają  charakter  teoretyczny.  Pierwszy  z  nich,  zatytułowany

Doświadczenie turystyczne jako poznanie odmienności,  przedstawia rozwój  ruchu turystycznego

jako działu administracji rządowej w obu krajach, zwracając uwagę na kształtowanie się polsko-

hiszpańskich relacji turystycznych w ubiegłym stuleciu.  



Rozdział drugi Teksty turystyczne i ich rola w kształtowaniu wizerunku miejsca przedstawia

genezę i charakterystykę tekstów turystycznych w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej, oraz

skupia  uwagę na koncepcji  stereotypu,  jego zawartości  poznawczej  i  jego związku z pojęciem

atrakcji  turystycznej  jako  wartości  w  opisie  przestrzeni  turystycznej  na  tle  rekonstrukcji

językowego obrazu świata.

Ostatni  rozdział  noszący  tytuł  Elementy wizerunku  Hiszpanii  i  Hiszpanów  w  polskich

tekstach turystycznych jest  prezentacją  wyników badań materiału źródłowego.  W rozdziale  tym

przedstawione  zostały  sposoby  organizacji  tekstów,  ich  tematykę  i  środki  stylistyczne  w  celu

pokazania drogi ewolucji badanego gatunku mowy w perspektywie komunikacyjnej i zachodzących

zmian w postrzeganiu odmienności kulturowej i ideologicznej.

Rozprawa niniejsza traktująca o ewolucji  tekstów turystycznych i  zmian w postrzeganiu

Hiszpanii i jej mieszkańców wpisuje się w nurt badań nad dyskursem z perspektywy jego odmian

gatunkowych i  stara  się  uzupełnić  lukę  dostarczając  wiedzy o  relacjach  polsko-hiszpańskich  w

ostatnim stuleciu na podstawie rekonstrukcji wizerunku Hiszpanii i jej mieszkańców utrwalonego

na kartkach polskich podróżników w XX stuleciu.
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