Szanowni Państwo,
z wielką radością przekazuję na Państwa ręce drugi numer Gospodarki Współczesnej
Roczników Naukowych UJK. Powstał on, podobnie jak poprzednio, wskutek współpracy dwóch katedr, Katedry Zarządzania oraz Katedry Ekonomii funkcjonujących
na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
w Filii w Piotrkowie Trybunalskim. Dobrą okazją do ciekawej dyskusji naukowej
i napisania wielu artykułów w różnych czasopismach była coroczna nasza konferencja, tzn. III Forum Gospodarki Współczesnej. Myślą przewodnią Forum był „rozwój agrologistyki – szanse i bariery”. Warto dodać, że konferencja ta była bogata nie
tylko ze względów merytorycznych, zgromadziła bowiem wiele autorytetów naukowych w tym obszarze badawczym zarówno z kraju jak i z zagranicy. Była również
bogata ze względu na patronat honorowy J.M. Rektora UJK prof. dr. hab. Jacka Semaniaka, Prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego Pana Krzysztofa Chojniaka, Polskiego Towarzystwa Logistycznego oraz Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim. Ponadto Forum odbyło się na Zamku Królewskim w Piotrkowie Trybunalskim, co
uświetniło to wydarzenie.
W problematyce konferencji ujęto zagadnienia dotyczące roli logistyki w funkcjonowaniu i rozwoju agrobiznesu w gospodarce współczesnej, a także związku między
teorią, praktyką i kształceniem w zakresie zarządzania, ekonomii oraz logistyki
dla potrzeb współczesnego przedsiębiorstwa. Również ciekawa była dyskusja teoretyków i praktyków logistyki z ziemi piotrkowskiej na temat roli i miejsca logistyki
w gospodarce współczesnej. Ponadto zaprezentowano wyniki badań dotyczące kierunków rozwoju agrologistyki w globalizującej się gospodarce wolnorynkowej. Na
koniec kluczowa była dyskusja i wymiana poglądów dotyczących wyzwań w wymiarze triady „teoria – praktyka – kształcenie” w zakresie ekonomii, zarządzania i logistyki. Jednak nieformalną, ale wielką korzyścią była, według mnie, integracja środowiska naukowego i biznesowego w obszarze logistyki, co dla gospodarki piotrkowskiej może być w przyszłości wyjątkowo cenne.
Korzystając z okazji serdecznie dziękuję wszystkim autorom publikacji z kraju
i z zagranicy za trud w napisaniu interesujących przemyśleń, niezależnie od tego
czy uczestniczyli w Forum czy też nie. Dziękuję również pracownikom obydwu
katedr, recenzentom, członkom Rady Naukowej oraz Komitetu Redakcyjnego.
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