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Wstęp
W ostatnich latach w Polsce zaobserwować można coraz większe zainteresowanie
tematyką związaną z funkcjonowaniem struktur samorządowych, rozwojem lokalnym i regionalnym w rozmaitych aspektach. Źródłem tego zjawiska są niewątpliwie
intensywne przemiany społeczno-gospodarcze. W ich wyniku wzrasta upodmiotowienie społeczności lokalnych i regionalnych. W efekcie obserwujemy kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego, którego przedstawiciele chcą w coraz
większym stopniu mieć wpływ na swoje otoczenie, stając się coraz bardziej wymagającym partnerem dla władz lokalnych i regionalnych.
W niniejszym numerze czasopisma „Biblioteka Regionalisty” znajdą Państwo
zbiór interesujących, a zarazem różnorodnych artykułów naukowych, poświęconych
aktualnym problemom i zagadnieniom rozwoju lokalnego i regionalnego, jak np.:
rozwój przestrzenny we współczesnych realiach, bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju regionalnego, problemy regionalnej polityki miejskiej
czy strategie rozwoju JST. W publikacji poruszone zostały także kwestie związane
z samorządem terytorialnym w warunkach governance i sieci, gospodarką uczącą
się oraz rozwojem kreatywnych miast. Są to niewątpliwie najaktualniejsze zjawiska
występujące w naszych realiach przestrzennych.
Życząc miłej lektury, mamy nadzieję, że wyniki badań przedstawione w publikacji będą stanowiły dla Państwa inspirację do dalszej dyskusji oraz kolejnych prac
naukowych poświęconych tematyce rozwoju regionalnego.
Niki Derlukiewicz, Stanisław Korenik
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