
Książki 



W 1996 Travelbit (Centrala Polskich Globtroterów) za pośrednictwem agencji

Travelland, rozpoczął wydawanie serii książek pod wspólnym tytułem “Przez Świat – informacje

turystyczne z całego świata”. Było to całkowicie pionierskie przedsięwzięcie, którego

pomysłodawcą i redaktorem był Andrzej Urbanik a kolejne tomy okazały się wydawniczymi

hitami.

Od roku 2013 wydawcą jest Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, a

redaktorami Andrzej Urbanik, Maciej Brożyna i Łukasz Godek.

Od tomu IV, autorami fotografii na okładce są tradycyjnie Anna Olej-Kobus i Krzysztof Kobus.



Każdy z tomów składa się z kilkudziesięciu relacji z podróży do najbardziej

atrakcyjnych rejonów świata autorstwa znanych polskich globtroterów. Opisy zawierają przede

wszystkim praktyczne informacje, pozwalające po ich przeczytaniu, wyruszyć w podróż nawet

globtroterskiemu żółtodziobowi. Książki będące znakomitym uzupełnieniem przewodników

turystycznych, przeznaczone są zarówno dla doświadczonych podróżników, jak i dla tych, którzy

marzą o dalekich eskapadach a co więcej okazują się niezwykle pomocne w kształceniu kadr

związanych z turystyką.







We wstępie każdego tomu można przeczytać:

„Książka, która trafia do Waszych rąk, jest niezwykła, bowiem niezwykli są jej autorzy. Na pozór są

zwykłymi ludźmi zanurzonymi w szarej codzienności, ale w sercach noszą tęsknotę za dalekimi wojażami,

którą zaspokajają w czasie wakacji, przemieniając się w wytrawnych podróżników. Dla nich podróż to

sztuka życia, pozbawiona jałowości masowej turystyki. Co więcej, potrafią oni dzielić się swoimi

doświadczeniami, a często bezcennymi informacjami. Z relacji z ich podróży powstała oto ta książka, która

pozwoli Wam wyruszyć w świat bez niepewności dokąd, jak i za ile. Nie zastępuje ona przewodników, ale je

uzupełnia, bowiem podpowiada, jak zrealizować konkretne podróże w ciekawe zakątki świata, zarówno

bliskie jak i dalekie.”



Jak dotąd ukazały się 23 tomy i cały czas oczekujemy na kolejne relacje. Można je przesyłać

na adres: travelbit@travelbit.pl

Poniżej bezpłatne linki do tomów 17 – 23 „Przez świat”

mailto:travelbit@travelbit.pl


Tom XVII online 

https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5758


Tom XVIII online 

https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5764


Tom XIX online 

https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5759


Tom XX online 

https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5765


Tom XXI online 

https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5760


Tom XXII online 

https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5761


Tom XXIII online 

https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5762



