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Wstęp
Katedra Gospodarki Regionalnej Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zorganizowała kolejną konferencję naukową pt. „Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce”. Była to
XXII konferencja, która odbyła się w dniach 17-19 września 2014 r. w hotelu
„Chata za wsią” w Mysłakowicach koło Jeleniej Góry. Konferencja miała wyjątkowo uroczysty charakter, ponieważ połączona była z obchodami 30-lecia kierowania Katedrą Gospodarki Regionalnej przez Panią Profesor Danutę Strahl. Przewodniczącą Komitetu Naukowego Konferencji była prof. dr hab. Danuta Strahl,
Zastępcą Przewodniczącej prof. UE dr hab. Ryszard Brol. W konferencji uczestniczyło ponad 110 osób, wygłaszający referaty i prezentujący postery reprezentowali
blisko 40 ośrodków naukowych i instytucji z kraju i zagranicy. Konferencja współfinansowana była ze środków budżetu województwa dolnośląskiego.
Tematyka konferencji obejmowała następujące obszary: rozwój lokalny i regionalny; gminne, powiatowe i wojewódzkie zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym; metody ilościowe w badaniach regionalnych; wielopoziomowe zarządzanie rozwojem; partnerstwo w rozwoju lokalnym i regionalnym; promocja i rozwój województwa dolnośląskiego.
Jednym z głównych celów konferencji była prezentacja osiągnięć i wymiana
doświadczeń z zakresu teorii i praktyki gospodarki lokalnej i regionalnej. Organizowana od 1992 r. konferencja stanowi forum dyskusyjne o wieloletniej tradycji
służące podsumowaniu obecnego stanu wiedzy, rozwiązywaniu najważniejszych
aktualnych problemów gospodarki lokalnej i regionalnej oraz poszukiwaniu i wskazywaniu dalszych kierunków badań.
W konferencji cyklicznie uczestniczą przedstawiciele świata nauki z kraju i zagranicy. Dotychczas gościliśmy pracowników naukowych ośrodków akademickich
Ukrainy, Czech, Włoch, Szwecji, Niemiec, Austrii, Danii, Słowacji, jak również
reprezentantów praktyki gospodarczej, m.in. prezydentów i burmistrzów miast,
wójtów gmin, starostów powiatów, prezesów agencji rozwoju regionalnego, lokalnych przedsiębiorców itp.
Niniejsza publikacja, będąca efektem zorganizowanej konferencji, jest zbiorem
tematycznie wybranych artykułów odnoszących się do problematyki gospodarki
lokalnej. Jej autorzy reprezentują następujące ośrodki naukowe: Szkołę Główną
Handlową w Warszawie, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Politechnikę
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Białostocką, Politechnikę Lubelską, Politechnikę Koszalińską, Politechnikę Śląską
oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
Dziękując uczestnikom konferencji za wspólne spotkanie, wyrażamy nadzieję
na dalszą współpracę.
Ryszard Brol, Andrzej Raszkowski, Andrzej Sztando

