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Wstęp
Znaczenie gospodarki lokalnej oraz regionalnej i zainteresowanie tą problematyką
jest niezmiennie wysokie zarówno w Polsce, jak i za granicą. Przesądza o tym terytorialny charakter współczesnych procesów rozwojowych, jak również wielowymiarowa, intensywna działalność samorządów lokalnych, subregionalnych i regionalnych. Istnieje zatem stała potrzeba rozwijania i propagacji wiedzy na temat tych
procesów i samorządowej działalności. Jedną z konstruktywnych odpowiedzi na to
zapotrzebowanie jest organizowana corocznie przez Katedrę Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu konferencja naukowa pt.: „Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce”. W jej XXIV edycji uczestniczyło
szerokie gremium naukowców reprezentujących dziesiątki uczelni i innych instytucji naukowo-badawczych, liczni samorządowcy z gmin, powiatów i województw
oraz przedsiębiorcy z całego kraju, a także z Bułgarii, Republiki Czeskiej i Ukrainy.
Konferencja ta, w naszym przekonaniu, stanowi ważne forum wymiany wiedzy oraz
koncepcji związanych z problematyką rozwoju terytorialnego i od pierwszej edycji
cieszy się niesłabnącą popularnością. Niniejsze wydanie „Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” jest jedną z dwóch publikacji zawierających
artykuły prezentujące wyniki badań przeprowadzonych i zaprezentowanych przez
jej uczestników. Żywimy nadzieję, że wzorem wydań z lat ubiegłych stanie się
ono interesujące i przydatne dla teoretyków oraz praktyków samorządności lokalnej
i regionalnej, a także dla wszystkich tych osób, które dopiero rozpoczynają fascynującą przygodę poznawania mechanizmów zjawisk otaczających nas wszystkich na
co dzień, a składających się na to, co nazywamy rozwojem lokalnym i regionalnym.
Dariusz Głuszczuk, Elżbieta Sobczak, Andrzej Sztando

