Szanowni Państwo,
rzadko mi się zdarza, ale przyznam, że ze wzruszeniem przekazuję na Państwa
ręce pierwszy numer nowo powstałego czasopisma naukowego Gospodarka
Współczesna. W zamyśle mają to być Roczniki Naukowe UJK powstające w Filii
tego Uniwersytetu w Piotrkowie Trybunalskim, wskutek współpracy dwóch katedr, Katedry Zarządzania oraz Katedry Ekonomii. To właśnie z naszej inicjatywy
powstał pomysł utworzenia tego pisma naukowego. Czas zweryfikuje, czy będzie
się ono rozwijać, w każdym razie mam taką nadzieję. Coroczne konferencje organizowane przez Katedrę Zarządzania i Katedrę Ekonomii, jak i liczne dobre relacje z Koleżankami i Kolegami z innych ośrodków naukowych w kraju i zagranicą, mogą być okazją do publikowania interesujących artykułów naukowych właśnie na łamach tego Pisma.
Warto dodać, że od początku towarzyszy nam spora doza spontaniczności
w podjętym przedsięwzięciu naukowo-wydawniczym. Większość prac i czynności wykonano samodzielnie, prace natomiast zewnętrzne wykonano za darmo na
skutek próśb inicjatorów. Dlatego z przyjemnością pragnę podziękować Pracownikom obydwu katedr jak i Recenzentom a szczególnie, członkom Rady Programowej oraz Koleżankom i Kolegom z Komitetu Redakcyjnego.
To co ważne, dotyczące tego pisma, to oczywiście tematyka. W każdym razie
współczesne tempo przemian gospodarczych inspiruje wyjątkowo silnie. Tym
samym nowych rozważań o charakterze finansowym, ekonomicznym, organizacyjnym, zarządczym, logistycznym – nie brakuje, a czasami czujemy nawet ich
nadmiar. Dodatkowo, to co wyjątkowe w nauce to fakt, że przy rozwiązywaniu
jednego problemu, dostrzegamy co najmniej kilka innych do dalszego badania.
Nauka właśnie przez tę cechę potrafi się sama napędzać. W związku z tym uważam, że możliwości rozwoju pisma są, nie wiadomo tylko czy wystarczy chęci
i odpowiednio zdeterminowanych osób. W każdym razie to co cechuje i jednocześnie fascynuje badaczy – to ciągła ciekawość świata. Dlatego przypuszczam,
że ze względu na aktualność i szeroki zakres tematyczny Gospodarka Współczesna, Roczniki Naukowe UJK spotkają się z życzliwym przyjęciem Władz Uczelni
i będą dobrze służyć badaczom, wykładowcom, studentom jak i przedstawicielom
praktyki gospodarczej.
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