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E-turystyka natywna szansą rozwoju przedsiębiorczości wśród 
społeczności lokalnych

Native E-tourism as an Opportunity for Development of Entrepreneurship in Local 
Communities

Streszczenie: Turystyka natywna jako indywidualna, niesformalizowana i  niezinstytucjonalizowana 
forma zwiedzania świata należy do grupy współczesnych nurtów rozwoju turystki, takich jak turystyka 
zrównoważona, etniczna czy turystyka powolna. Ten rodzaj uprawiania turystki ma m.in. za zadanie 
wspieranie rozwoju gospodarczego lokalnych społeczności i nawiązuje do polityki propoor turyzmu. 
Przydatnym narzędziami dla obsługi turystyki natywnej są narzędzia informatyczne powszechnie wy-
korzystywane w e-turystyce. Połączenie założeń stosowanych w turystyce natywnej i narzędzi wykorzy-
stywanych w e-turystyce może stać się podstawą dla opracowania internetowych systemów informacji 
w zakresie e-turystyki natywnej. Pozwoliłyby one na zaspokojenie potrzeb i rozwój zainteresowań wy-
specjalizowanych turystów indywidualnych i ułatwiłyby rozpowszechnienie ofert lokalnych dostawców 
różnego typu, niszowych usług turystycznych. Celem artykułu jest oparta na studium przypadku cha-
rakterystyka idei e-turystyki natywnej i jej relacji do innych form turystyki zrównoważonej. Ponadto 
autorzy przedstawili zasady funkcjonowania portalu ETNOS – jednego z portali internetowych pio-
nierskich w zakresie e-turystyki natywnej, który umożliwi m.in. rozpowszechnienie tej nie nowej, lecz 
istotnie zmodyfikowanej propozycji turystyki. 

Abstract: Native tourism as an individual and non-institutionalized, non-formalized form of exploring 
the world belongs to the modern trends of tourism development, including sustainable tourism, ethnic 
tourism or slow tourism. This type of tourism has, among other things, designed to promote the eco-
nomic development of local communities and refers to the policy of pro-poor tourism. Tools commonly 
used in e-tourism became also useful for native tourist services. The combination of these two trends in 
tourism: native tourism and e-tourism, may become the basis for the development of online informa-
tion systems within native e-tourism. Such systems, from their nature, could help in the realization of 
individual and qualified tourists’ needs and interests as well as in facilitating the dissemination of offers 
by local suppliers of various, niche types of tourist services. The article is a key study and describes the 
concept of the Native E-Tourism and its relation to other forms of sustainable tourism. It also shows 
principles of the ETNOS portal – one of the pioneer Internet portals in native e-tourism that helps in 
diffusion of a not new but modified concept in tourism.
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Wstęp

Współczesna turystyka jako jedna z  najprężniej rozwijających się dziedzin gospodarki 
światowej ulega ciągłym zmianom zależnym od potrzeb użytkowników, które ukierunkowane 
są zgodnie z aktualnie panującymi trendami społecznymi. Jednym z takich trendów jest wzrost 
zainteresowania indywidualną turystyką kwalifikowaną, rozwijającą się w  postaci różnych 
form, w tym formy: krajoznawczej, sportowej, kulturowej, etnicznej, alternatywnej, zdrowot-
nej, biznesowej, edukacyjnej, religijnej czy pielgrzymkowej oraz eco- i agroturystyki. Dzieje 
się tak, gdyż w ciągu ostatniej dekady nastąpiła rewolucja w sposobie spędzania wolnego czasu 
i planowania podróży. Rewolucja ta, według Lubowieckiego-Vikuk i Paczyńskiej-Jędryckiej 
(2010) wynika m.in. ze: 1. wzrostu gospodarczego i towarzyszącego mu podnoszenia się po-
ziomu życia; 2. zmiany stylu życia i  jego jakości polegającej na zwiększeniu się mobilności 
społeczeństwa; 3. wzrostu liczby osób samotnych (tzw. singli); 4. zwiększenia się liczby osób 
posiadających wszechstronne wykształcenie i – co się z tym wiąże – świadomość ekologiczną, 
również determinującą wybór formy spędzania wakacji. Turysta świadom negatywnych efek-
tów globalizacji dąży do harmonii, czyli takich form spędzania wolnego czasu, które dadzą mu 
satysfakcję i możliwości samorealizacji w zakresie idei rozwoju zrównoważonego i proeko- 
logicznej natury.

Indywidualna turystyka kwalifikowana wiąże się także z osobistymi umiejętnościami, wie-
dzą i  przygotowaniem, które musi posiadać turysta, oraz z  zaspakajaniem jego potrzeb po-
znawczych, potrzeb rozwoju, odnowy sił psychicznych oraz fizycznych (Gaworecki, 1982). 
Przyjmuje się, że uprawianie każdej z  form turystyki kwalifikowanej polega na pokonywaniu 
przestrzeni z większym wysiłkiem fizycznym, co wymaga lepszego przygotowania niż w przy-
padku turysty masowego. Od turysty indywidualnego, kwalifikowanego, oczekuje się również 
umiejętności organizacyjnych i  posługiwania się specjalistycznym sprzętem turystycznym, 
posiadania takiego zasobu wiedzy ogólnej, który umożliwi mu dużą samodzielność, nieza-
leżność i  zapewni bezpieczeństwo (Ostrowski, 1968). Według klasyfikacji Cohena (1972), 
turystę kwalifikowanego można zaliczyć zarówno do grupy turystyki zinstytucjonalizowa-
nej – indywidualnych turystów masowych (individual mass tourists), jak i  do grupy turysty-
ki niezinstytucjonalizowanej. Ponieważ przedmiotem tej publikacji jest turystyka natywna, 
której miłośnicy uprawiają turystykę ze znawstwem i zamiłowaniem, przestrzegają proekolo- 
gicznych norm zachowania, szanują kulturę lokalną, łączą aktywność z  wszechstronnym po-
znawaniem odwiedzanego regionu (Łobożewicz, Bińczyk, 2001), informacje zawarte w artykule 
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są skierowane do turystów niezinstytucjonalizowanych. Nawiązując do typologii Cohena, tu-
rysta taki to odkrywca (explorer) albo – bardziej – skrajnie dryfujący (drifter), charakteryzu-
jący się poszukiwaniem nowości oraz gotowością do rezygnacji z części nawyków czy wygód. 

W  rozważaniach nad miejscem turystyki natywnej w  turystyce zrównoważonej należy 
również zauważyć, że turystyka niezinstytucjonalizowana nie wywiera tak znacznego wpływu 
na środowisko i kulturę krajów przyjmujących turystów, jak turystyka zinstytucjonalizowana. 
Wydaje się więc stosowne, by właśnie z niezinstytucjonalizowanej turystyki kwalifikowanej 
(odkrywców lub drifterów) wyodrębnić turystę natywnego.

W rozważaniach nad ideologią współczesnej turystyki kolejny ważny aspekt stanowi pro-
blematyka wykorzystywanych w niej narzędzi. Umasowienie pod koniec XX wieku techno-
logii informatycznych, głównie Internetu, stało się podstawą do wykształcenia e-turystyki 
(Pawlicz, 2012). Stanowi ona odzwierciedlenie procesów turystycznych w  formie cyfrowej, 
polegającej głównie na przepływie informacji (Buhalis, 2003) i  jest doskonałym narzędziem 
obsługi turystycznej. 

Z połączenia idei turystyki natywnej i narzędzi stosowanych w e-turystyce proponujemy 
utworzenie nurtu e-turystyki natywnej. Dlatego głównym celem tego opracowania jest zde-
finiowanie i rozpowszechnienie pojęcia „e-turystyka natywna”. Idea jego wprowadzenia wy-
daje się o tyle ważna, że wiąże się z szansami na tworzenie jednakowych warunków rozwoju 
ludności miejscowej na wszystkich obszarach Ziemi, które odznaczają się potencjałem tury-
stycznym, w tym również dla turystyki niszowej. Niniejszy artykuł ma charakter aplikacyjny. 
Został oparty na studium przypadku, którym jest utworzony przez autorów portal interneto-
wy ETNOS. Portal ten jest jednocześnie narzędziem funkcjonowania e-turystyki natywnej, jak 
i może stanowić przedmiot badań nad e-turystyką natywną. W założeniu ma on charakter roz-
wojowy i pozwala zapoczątkować istnienie systemu geoinformatycznego do obsługi e-turysty-
ki natywnej. Jako dodatkowy cel postawiono rozpowszechnienie informacji o możliwościach 
uprawiania tej formy turystyki. Według wiedzy autorów, nie powstał dotychczas żaden projekt 
geoinformatyczny umożliwiający kompleksową obsługę osób zainteresowanych uprawianiem 
turystyki natywnej i lokalnych usługodawców zarówno indywidualnych, jak i małych przed-
siębiorców z branży turystycznej.

Podjęta tematyka jest ważna ze względu na kreowanie swoistej przeciwwagi do turysty-
ki masowej, alternatywnego rozwiązania, dzięki któremu buduje się system powiązań lokal-
nych zmierzających do zrównoważonego rozwoju. Zasady zrównoważonego rozwoju można 
odnaleźć w  licznych publikacjach (Luc, 2015), natomiast turystyka zrównoważona, według  
UNWTO (United Nations World Tourism Organization Network) stała się koniecznością 
zbilansowanego rozwoju krajów rozwijających się. Dlatego tak ważne jest, by w krajach tych 
oraz w krajach słabo rozwiniętych pod względem gospodarczym, gdzie potencjał turystyczny 
jest znaczny, doprowadzić do integracji społecznej, ekonomicznej i środowiskowej. W prakty-
ce oznacza to bezpośrednią komunikację pomiędzy usługodawcą (w przypadku turystyki na-
tywnej chodzi o miejscową ludność) a usługobiorcą (turystą) oraz szeroką wymianę informacji 
w zakresie oferowanych usług. Portal ETNOS ma za zadanie ułatwić tę komunikację lub zbu-
dować pomost pomiędzy małymi, pojedynczymi usługodawcami w różnych zakątkach świata 
a  turystami rządnymi nietypowych ofert turystycznych. W przypadku e-turystyki natywnej 
nie można bowiem patrzeć tylko i  wyłącznie z  perspektywy usługodawcy czy usługobiorcy 
mieszkającego w rozwiniętym kraju europejskim. Idea budowania systemu geoinformatycz-
nego sięga bowiem dużo dalej, do krajów, w których komunikacja internetowa staje się jedyną 
formą szerszego pozyskania klientów zagranicznych.



248 małgorZata luc, magDalena teJwan-boPP, clemenS boPP, Jacek b. SZmańDa

Turystyka natywna

Turystyka natywna wiąże się ze zdobywaniem wiedzy i doświadczenia przez obserwacje 
i uczestniczenie w życiu ludności rdzennej (lokalnej) (Williams, Steward, 1997). Polega zatem 
na podróżach odbywanych w celu obserwacji stylu życia ludności etnicznej (McIntosh, Go-
eldner, 1990). Zdaniem V.L. Smitha (1996), pojęcie turystyki natywnej określa się przez The 
4  H’s of tourism, na które składają się: 1. habitat – siedlisko, 2. heritage – dziedzictwo, 3. histo-
ry – historia, 4. handicraft – rękodzieło (rzemiosło). Tradycyjnie te cztery elementy stanowiły 
podstawę oceny potencjału turystycznego terenów zamieszkiwanych przez plemiona Indian 
w południowo-zachodniej części USA (Zeppel, 1998). Obecnie turystykę natywną uprawia co-
raz większa grupa turystów wykazujących zainteresowanie podróżami do miejsc osobliwych, 
których poznawanie odbywa się przy udziale miejscowej ludności. 

Turystyka natywna, która ściśle się wiąże z turystyką etniczną (ryc. 1), stanowi także od-
zwierciedlenie poglądów Whellera (1993), który uważa, że turystyka powinna rozwijać się 
przez społeczność lokalną w sposób powolny i kontrolowany, zachowując jednocześnie nie-
wielką skalę zjawiska. Nawiązuje zatem do idei turystyki powolnej (ryc. 1). 

Ryc. 1. Model konceptualny idei ETNOS

Źródło: opracowanie własne
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Turystyka natywna jako sposób podróżowania oparty na wykorzystaniu usług lokalnych 
społeczności, jak już wspomniano, wpisuje się w zakres szeroko rozumianej turystyki zrów-
noważonej (UNWTO). Jej koncepcja ma swoje podstawy w holistycznej hettnerowskiej ide-
ologii turystyki odpowiedzialnej (ang. responsible tourism), której filary budują takie idee, jak:  
minimalizacja ingerencji w środowisko przyrodnicze, poszanowanie odmienności kulturowej, 
maksymalizacja udziału lokalnej ludności w świadczeniu usług turystycznych oraz wzrost za-
dowolenia i  satysfakcji turystów (Hunter, Green, 1995; Hunter, 1997; Stabler, 1997; Butler, 
1999; Kowalczyk, 2013). Jednakże wydaje się, że w późniejszym okresie idee te zostały wyparte 
przez rozwój turystyki masowej i globalizację. W skutek tego koncepcja turystyki natywnej 
w znaczeniu turystyki rodowitej (ang. aboriginal tourism) nie zyskała powszechnego zastoso-
wania i pozostała w granicach wybranych krajów, m.in. Kanady, Australii, Stanów Zjednoczo-
nych (Alaski).

Termin „turystyka natywna”, jak już wspomniano, można łączyć z  pojęciem „powolne 
podróżowanie” (ang. slow travel, slow tourism) (ryc. 1). Slow travel, jak twierdzą Dickinson 
i Lumsdom (2010), wiąże się z turystyką pieszą, rowerową, wodną, ale również z wykorzysta-
niem transportu kolejowego i autobusowego. Natomiast slow tourism to bardziej filozofia po-
dróżowania niż jego forma, to ruch społeczny propagujący powolne spędzanie wakacji zgod-
nie z zasadą „Lepiej dokładniej niż więcej”. Manifest powolnego podróżowania – A manifesto 
for slow travel (Gardner, 2015) – w  kilku punktach pokrywa się z  ideą turystyki natywnej. 
Zaleca on m.in., aby wybierać opcje zakwaterowania i wyżywienia typowe dla danego regionu 
kulturowego oraz podróżować w sposób umożliwiający dogłębne zapoznanie się z przyrodą 
i dziedzictwem kulturowym zwiedzanego regionu.

Koncepcja e-turystyki natywnej

Zaproponowana modyfikacja pojęcia „turystyka natywna” na „e-turystyka natywna” ma 
za zadanie powrócić do koncepcji hettnerowskiej, jako że, zdaniem autorów, wpisuje się ona 
w  teorię turystyki zrównoważonej. Według autorów, e-turystyka natywna może ułatwiać 
i uatrakcyjniać podróżowanie przez możliwość bezpośredniego kontaktu z  lokalnymi usłu-
godawcami na całym świecie. W  przypadku e-turystyki natywnej nie można patrzeć tylko 
i  wyłącznie z  perspektywy usługodawcy czy usługobiorcy funkcjonującego w  rozwiniętym 
kraju europejskim, w którym dostęp do informacji odbywa się równolegle wieloma kanałami, 
a komunikacja turysta – usługodawca jest prosta. Dlatego przygotowana została propozycja 
portalu internetowego ETNOS, który ma zbudować pomost pomiędzy małymi, pojedynczymi 
usługodawcami w różnych zakątkach świata (głównie słabo rozwiniętych ekonomicznie) a tu-
rystami rządnymi nietypowych ofert turystycznych (głównie z krajów rozwiniętych). Sposób 
funkcjonowania portalu ETNOS został omówiony w dalszej części artykułu.

E-turystyka natywna może odegrać znaczącą rolę w  zakresie problematyki ekonomiki 
rozwoju regionalnego i lokalnego. Realizacja tej idei wymaga nowego sposobu inwestowania 
i promowania regionu w celu przyciągnięcia turystów oraz zatrzymania ich na dłużej. W ten 
sposób powstaje system wzajemnych powiązań, częściowo składający się z istniejących już sys-
temów integrujących wszystkie elementy działalności turystyki, jak i  tych, które towarzyszą 
innym formom działalności, np. rolnictwo ekologiczne, handel czy transport. Znaczne moż-
liwości stwarza łączenie różnych sposobów uprawiania turystyki, jak również nadanie istnie-
jącym systemom nowych funkcji, które uwzględniają nowe warunki społeczno-ekonomiczne, 
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rodzaj popytu na usługi, rodzaj wymiany towarowej i usług (Czarnecki, Luc, 2001). Szanse 
rozwoju utworzonych systemów wzrastają w  miarę wzrostu zaangażowania społeczności 
lokalnej w wykorzystanie potencjału, jak również w miarę zainteresowania turystów. Nowe 
systemy mogą powstawać w krajach, w których gospodarka nie stoi na najwyższym pozio-
mie ekonomicznym i organizacyjnym. Również e-turystyka natywna wpisuje się w budowę 
takich systemów. Ma ona charakter informatyczny i  umożliwia rozpowszechnianie danych 
o  usługach turystycznych oferowanych przez rdzenną ludność. Tym samym stwarza nowe 
szanse społeczne i ekonomiczne, a promując podejście ekologiczne i dbałość o swoje własne 
środowisko – również i szanse na ochronę środowiska. Utworzony portal internetowy ETNOS 
umożliwia więc bezpośredni kontakt turysty z usługodawcami dla zaspokojenia swoich po-
trzeb związanych z poznawaniem walorów przyrodniczych i kulturowych dowolnego regionu 
świata i doświadczaniem stylu życia lokalnej ludności. Skierowany jest więc przede wszystkim 
do amatorów indywidualnej turystyki kwalifikowanej o różnym charakterze.

Sformułowana przez nas na nowo definicja turystyki natywnej pod postacią e-turysty-
ki natywnej nawiązuje do postulatu światowej organizacji turystki, który mówi, że turysty-
ka realizuje aktualne potrzeby regionów przyjmujących turystów, zapewniając jednocześnie 
ochronę i poprawę możliwości na przyszłość (World Tourism Organization, 1993). Dlatego 
widzimy szeroki wachlarz korzyści, który ma szansę zaistnieć dzięki systemowemu funkcjono-
waniu e-turystyki natywnej, w tym przyczynienie się do propagowania turystyki zrównowa-
żonej na szeroką skalę. Ponadto, wykorzystanie metod komunikacji elektronicznej znacząco 
obniża koszty działalności usługodawców (biuro, ulotki informacyjne i  foldery – koszty ich 
druku i wysyłki), co rozszerza rynek usługodawców i jednocześnie stwarza szanse na istotne 
obniżenie kosztów usługobiorcy, jak również pozwala otworzyć się na rynek nieograniczony 
przestrzennie.

E-turystyka natywna w świetle innych współczesnych trendów społecznych

Wykorzystanie portalu ETNOS ma na celu stymulowanie działalność turystyki natywnej, 
co z kolei ma umożliwić rozpowszechnianie koncepcji community-based tourism, której celem 
jest rozwój przedsiębiorczości społeczności lokalnych (Beeton, 2006; Mika, 2014), również 
jako część działań zmierzających do rozwoju zrównoważonego regionu. Ponadto ma pomagać 
bezpośrednio sprzedawcom lokalnym, co jest bliskie pojęciu fair trade (Nelson, Barry, 2009). 
Założenia fair trade wiążą się z pomocą niesioną drobnym, lokalnym wytwórcom (w przy-
padku e-turystyki natywnej – usługodawcom), zgodnie z  ideą jednego z  nurtów ekonomii 
społecznej, którego naczelną zasadą jest uznanie, iż człowiek jest ważniejszy od zysku. Celem 
nadrzędnym fair trade jest dążenie do wyeliminowania ubóstwa głównie w krajach Afryki, 
Azji i Ameryki Łacińskiej. W turystyce ta ideologia znajduje swoje odbicie w założeniach pro-
-poor tourism (Spenceley, Meyer, 2012; Mika, 2014), według których jest to możliwe przez 
zapewnienie równych szans dostępu do rynków bogatszych krajów producentom margina-
lizowanym w procesie globalizacji. Takie podejście rzuca wyzwanie praktykom handlowym, 
utrzymującym ludzi w  nędzy, co może także dotyczyć wąskiej gałęzi handlu, którą jest tu-
rystyka. Przekładając język fair trade na ideologię turystyki zrównoważonej, można powie-
dzieć, że jej celem jest zbudowanie trwałych relacji pomiędzy usługodawcami a konsumen-
tami z jednoczesnym szacunkiem i troską dla ludzi oraz środowiska naturalnego (Cleverdon, 
Kalisch, 2000). Oznacza to wzrost świadomości na temat sytuacji producentów i handlowców 
w krajach ubogich, ochrony praw kobiet, dzieci i ludności tubylczej, budowanie szacunku do 
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wartości, jakie niesie środowisko lokalne, od którego ludność tam zamieszkała jest uzależ-
niona, przez tworzenie środków i możliwości poprawienia warunków życia i pracy (w  tym 
ochrony środowiska naturalnego). 

Idea turystyki natywnej nawiązuje także do współczesnego trendu w stylu życia, propa-
gowanego przez ruch społeczny LOHAS (the Lifestyle of Health and Sustainability). Nurt ten 
pojawił się pod koniec XX w., lecz termin, jak uważa S. Aue (2008), po raz pierwszy w literatu-
rze naukowej przedstawili P. Ray i R. Anderson (2000). LOHAS skupia grupę konsumentów, 
którzy skłonni są kupować produkty ekologiczne, biorą pod uwagę standardy ekologiczne, fair 
trade i zrównoważony tryb życia (Ernst & Young, 2015).

Proponowany system e-turystyki natywnej stanowi więc podejście zintegrowane, powodu-
jące wzmocnienie znaczenia społeczności krajów o trudniejszych warunkach gospodarczych 
w  szeroko obecnie propagowanym rozwoju zrównoważonym. Daje także szanse na lepsze 
zrozumienie problemów gospodarczych, społecznych i środowiskowych tych obszarów przez 
resztę społeczeństwa na świecie. W tym sensie e-turystyka natywna stanowi antytezę globa-
lizacji, świadome, indywidualne podróżowanie z wykorzystaniem bezpośrednich kontaktów 
z pojedynczymi osobami lub lokalnymi, małymi firmami o wąskim profilu działalności bez 
korzystania z pośrednictwa dużych firm i korporacji turystycznych. To zaprzeczenie turystyki 
masowej powoduje, że podróżujący zostaje zaangażowany w poznanie kraju docelowego przez 
relacje bezpośrednie, więc w pewnym sensie przejmuje odpowiedzialność za zrównoważony 
rozwój świata.

Portal ETNOS i jego rola w propagowaniu e-turystyki natywnej

Główny trzon e-turystyki stanowią narzędzia z grupy szeroko pojętych technologii infor-
macyjnych. Dlatego do rozpropagowania idei e-turystyki natywnej jest wykorzystywany spe-
cjalistyczny portal internetowy, który znajduje się w fazie testowej (www.etnos-global.com). 
Jak wspomniano wyżej, powstał on w celu wprowadzenia systemowego rozwiązania w branży 
turystycznej, które umożliwi skomunikowanie się dostawcy usług turystycznych z klientem 
poszukującym takiego serwisu. Portal ten jest efektem działalności w  ramach projektu na-
zwanego „E-Tourism Native Open Services” (ETNOS), czyli e-turystyka natywna w zakresie 
otwartych (w znaczeniu: darmowych) usług świadczonych przez mieszkańców lokalnych na 
potrzeby turystyki indywidualnej. W słowniku języka polskiego w definicji terminu „etnos” 
podaje się, że jest to grupa ludzi mająca poczucie wspólnego pochodzenia, wspólną kulturę oraz 
odczuwająca więź grupową lub zespół cech charakterystycznych dla takiej grupy ludzi (Inter-
netowy słownik…). Słowo „etnos” wywodzi się z greckiego określenia ludu, plemienia lub na-
rodu. Konotacja tak rozumianego pojęcia z nasza ideą wydała się więc jak najbardziej właściwa.

Koncepcja portalu ETNOS opiera się na zbudowaniu bazy danych dostawców usług tury-
stycznych z całego świata i udostępnieniu dowolnej osobie/klientowi danych kontaktowych za 
jego pośrednictwem. Dodatkowo klient otrzymuje szczegółowy opis oferowanej usługi oraz 
ocenę (ang. rating) usługodawcy, wystawioną przez innych użytkowników portalu. Za do-
stawcę usługi turystycznej należy uważać wszelkie podmioty gospodarcze oraz różne osoby 
świadczące określone usługi powiązane z turystyką na całym świecie. Dla umożliwienia sko-
rzystania z portalu jak największej liczbie zainteresowanych informacje na nim zamieszczane 
są w kilku językach. Ponadto portal ten ma charakter portalu społecznościowego i jest powią-
zany z  Facebookiem, Twitterem, portalami Google+ i  Pinterest, co umożliwia rozszerzenie 
grupy potencjalnych odbiorców.
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Na portalu mogą być udostępniane nieodpłatnie dane dostawców usług turystycznych 
z całego świata. W związku z tym portal został z jednej strony przygotowany pod kątem ofe-
rentów usług turystycznych, a z drugiej strony dla klientów poszukających lokalnych ofert. 
Oferentami mogą być zarówno małe, lokalne firmy turystyczne, prywatne osoby, jak również 
organizacje non profit. Usługodawca, wpisując się na portal, może zamieścić swoją ofertę pod 
różnymi kategoriami turystycznymi. Kategorie te dotyczą turystyki natywnej i zawierają na-
stępujące aktywności turystyczne: 1. aktywny wypoczynek, 2. usługi przewodnicze i pilotażo-
we, 3. noclegi, 4. usługi edukacyjne i wolontariat, 5. work & travel, 6. gastronomia, 7. sporty 
ekstremalne, 8. usługi transportowe, w tym wynajem pojazdów, 9. wypożyczalnie sprzętu tu-
rystycznego. 

Ponieważ coraz powszechniejsze staje się zamieszczanie w Internecie raportów z podróży, 
dlatego również na portalu ETNOS istnieje możliwość tworzenia przez podróżnych swoich re-
lacji z podróży w formie bloga. Raporty z podróży mogą zostać umieszczone także na głównej 
stronie portalu jako ewentualne propozycje tras podróży dla osób niemających jeszcze skon-
kretyzowanych planów. Ponadto publikowane tam są przez lokalną ludność opisy atrakcji tu-
rystycznych i oferty usług dostępnych w mało znanych regionach turystycznych (tak zwane 
bio- and geodiveristy in tourism).

Portal ETNOS nie jest jedynym portalem turystycznym funkcjonującym w Internecie. Po-
dobne, lecz znacznie ograniczone możliwości kontaktu pomiędzy usługodawcami a turysta-
mi są dostępne na innych portalach internetowych. Jako przykłady można wymienić portal  
www.airbnb.com, który umożliwia znalezienia noclegu bezpośrednio u  miejscowych, pry-
watnych oferentów w określonych regionach turystycznych, czy portal www.lookals.com, za 
którego pośrednictwem można skontaktować się z lokalnymi oferentami usług turystycznych 
tylko na terenie Włoch. Inne portale o zbliżonym charakterze to m.in.: www.likealocalguide.
com; www.spottedbylocals.com; www.tripbod.com.

Na portalach internetowych propagujących e-turystykę natywną powinny obowiązywać 
szeroko pojęte zasady netiquette. ETNOS jest portalem przeznaczonym dla osób otwartych na 
świat i obce kultury, w związku z tym niedopuszczalne są jakiekolwiek sformułowania rasi-
stowskie czy dyskryminujące społeczności w danym kraju lub regionie świata. Niedopuszczal-
ne są także komentarze na kontrowersyjne tematy polityczne. Opinie wystawiane na portalu 
powinny być zgodne z  prawdą i  podane w  sposób nienaruszający zasad etyki. ETNOS jest 
portalem dla wszystkich podmiotów turystycznych, które powinny być stawiane na równi, bez 
względu na wielkość, osiągniecia finansowe i zasięg działalności. W swoich założeniach ma 
on na celu skupienie jak największej liczby zakresów internetowej działalności turystycznej 
po to, by w jak najlepszy sposób pomóc indywidualnemu turyście w przygotowaniu podróży 
(według jego własnych preferencji) do wybranego przez niego miejsca i realizacji jego indywi-
dualnych potrzeb.

Podsumowanie

Na świecie poszukuje się różnych rozwiązań tworzenia systemów funkcjonujących w tu-
rystyce na zasadach zrównoważenia czynnika środowiskowego, społecznego i ekonomiczne-
go. Idea zrównoważonej turystyki opartej na wykorzystaniu potencjału społeczności lokalnej 
i walorów środowiska regionu, bez szkody dla każdego czynnika, wiąże się ciągle z raczej ni-
szowym podejściem do podróżowania. W  nurcie tych poszukiwań powstał portal ETNOS. 
W  najbardziej ogólnym ujęciu opiera się on na założeniach e-turystyki natywnej, łączącej  
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e-turystykę z turystyką zrównoważoną, w skład której wchodzą m.in.: 1. turystyka natywna 
jako część turystyki etnicznej, 2. turystyka powolna i 3. pro-poor turystyka. Ten portal interne-
towy propaguje ideę zrównoważonego turyzmu (sustainable tourism) jako sposób zarządzania 
środowiskiem zgodny z zasadami ekologii (ekoturystyka) i zrównoważonego rozwoju. Wspo-
maga ideę turystyki natywnej (native tourism) jako sposobu indywidualnego, kwalifikowane-
go i niezinstytucjonalizowanego poznawania stylu życia rdzennej ludności (ethnic tourism), 
w sposób powolny (slow tourism), uprawiania turystyki opartej na bezpośrednim kontakcie 
usługodawca – usługobiorca, mając ponadto na celu wyrównywanie szans lokalnych usługo-
dawców z globalnymi korporacjami w ofercie turystycznej (pro-poor tourism).

Portal jest platformą porozumienia dla osób szukających na własną rękę kontaktów w pla-
nowaniu podróży i osób prywatnych lub lokalnych organizatorów turystyki, którzy oferują 
usługi i produkty turystyczne specyficzne dla danego miejsca. Przy jego pomocy chcemy do-
prowadzić do wsparcia lokalnych inicjatyw turystycznych oraz zaspokojenia potrzeb okre-
ślonej grupy turystów zainteresowanych indywidualnym doświadczaniem walorów natury 
i kultury rodzimej obszarów recepcji turystycznej. Dodatkowo niskie koszty rozpropagowania 
swojej działalności na proponowanym portalu, w porównaniu z kosztami np. utrzymania fir-
my turystycznej i zdobywania klientów w tradycyjny sposób, stanowić będą atut konkurencyj-
ny dla istniejących biur w tej branży. Ciągły rozwój i coraz większa powszechność stosowania 
technologii informacyjnych stale rozszerzają możliwości wykorzystania ich w zakresie indy-
widualnej turystyki kwalifikowanej, a szczególnie e-turystyki natywnej. Autorzy artykułu liczą 
na zainteresowanie portalem ETNOS zarówno usługodawców, jak i turystów, tak by pomóc 
obu grupom w realizacji swoich planów i potrzeb.
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