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Oddajemy do rąk Czytelników kolejny numer Kwartalnika Kolegium Ekono-

miczno-Społecznego „Studia i Prace”, zawierający materiały przygotowane przez 

pracowników i doktorantów KES. Publikowane teksty traktują o różnych zagadnie-

niach społeczno-ekonomicznych, istotnych z punktu widzenia specjalizacji Kole-

gium, i odnoszą się do najbardziej aktualnych problemów współczesnej gospodarki 

światowej. 

Najbardziej obszerna część I prezentuje materiały opracowane przez pracow-

ników KES, zgodnie z  obszarami ich zainteresowań naukowych i  badawczych. 

Możemy tutaj przeczytać o  ekologicznych aspektach zrównoważonego rozwoju 

w myśli ekonomicznej XX i XXI wieku, gdzie Autorka analizuje zarówno podej-

ście ekonomii konwencjonalnej, jak i niekonwencjonalnej do analizowanych zagad-

nień. Kolejny artykuł podejmuje próbę oceny miejsca i roli – nie zawsze pozytyw-

nej – korporacji transnarodowych w nowej formie pomocy rozwojowej, jaką jest 

tzw. Fair Trade. Tekst badający zagadnienie wielokulturowości i  postawy wobec 

tego zjawiska w Polsce wpisuje się bardzo dobrze w obszary prowadzonej obecnie 

dyskusji na forum nie tylko naszego kraju, lecz również innych państw Unii Euro-

pejskiej. Artykuł poświęcony narzędziom usprawnienia procesów budżetowych 

w państwach OECD prezentuje wybrane elementy procesu zarządzania )nansami 

publicznymi w badanej grupie państw, wykorzystywanymi w celu wsparcia konso-

lidacji )skalnej. Następny analizowany temat dotyczy sieci bezpieczeństwa )nan-

sowego jako elementu stabilności funkcjonowania sektora bankowego. Autor wska-

zuje w nim, jakie działania i narzędzia powinny być w tym obszarze wprowadzone 

w celu udoskonalenia systemu reagowania na kryzysy w warunkach globalizacji. Tę 

część kwartalnika kończy materiał poświęcony analizie rosnącego znaczenia mar-

ketingu społecznego w tworzeniu programów zdrowotnych dla dzieci i młodzieży 

w warunkach wciąż pojawiających się nowych zagrożeń.

Część II obejmuje artykuły, których autorami są studenci studiów doktoranc-

kich Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Odnoszą się one m.in. do tak ważnych 

zagadnień, jak: nowe sfery bezpieczeństwa międzynarodowego, kontrakty jako ele-

ment islamskiego systemu )nansowego, działalność uczelni publicznych w kontek-

ście powszechnego dostępu do informacji publicznej czy bezrobocie kobiet w woje-

wództwie łódzkim w  latach 2004–2010. Zamieszczone w  tej części artykuły nie 
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tylko dostarczają nam szerokiej wiedzy o badanych problemach, lecz świadczą także 

o dużych umiejętnościach analityczno-badawczych ich autorów.

Uwadze Czytelników polecamy również dwa sprawozdania z konferencji zor-

ganizowanych przez Kolegium Ekonomiczno-Społeczne.

Przekazując Państwu niniejsze wydanie Kwartalnika, życzę ciekawej lektury.

Ewa Latoszek
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