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Wstęp
W dniach 11-13 września 2013 roku w Hotelu „Relaks” w Karpaczu odbyła się
XXII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVII
Konferencja Taksonomiczna) nt. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, zorganizowana przez Sekcję Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz Katedrę Ekonometrii i Informatyki Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
W trakcie dwóch sesji plenarnych oraz piętnastu sesji równoległych wygłoszono 63 referaty poświęcone aspektom teoretycznym i aplikacyjnym zagadnień klasyfikacji i analizy danych. Odbyła się również sesja plakatowa, na której zaprezentowano 20 plakatów.
Teksty 40 recenzowanych artykułów naukowych stanowią zawartość prezentowanej publikacji z serii Taksonomia nr 23, natomiast 38 pozostałych artykułów
znajduje się w tomie Taksonomia nr 22.
Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak

