Do naszych czytelników, autorów,
przyjació³ obecnych i przysz³ych
W bie¿¹cym roku oddajemy do Pañstwa r¹k pierwszy numer pisma „Ekonomia”, ³¹cz¹cy w sobie dwa nurty: tradycji i nowoczesnoœci. Tradycji, albowiem
pismo „Ekonomia” zosta³o wznowione po latach przerwy, gdy Wydzia³ nasz — tak
jak i ca³e œrodowisko ekonomiczne — potêgowa³ swoje si³y intelektualne w³¹czaj¹c siê czynnie w nurt przemian ekonomicznych, politycznych i gospodarczych.
Wielu naszych kolegów, dziœ ju¿ dojrza³ych i utytu³owanych pracowników, stawia³o swoje pierwsze kroki, publikuj¹c w „Ekonomii”, wiele spraw wa¿nych i dyskusyjnych by³o w kwartalniku poruszanych, wiele myœli teoretycznych i pogl¹dów
naukowych by³o prezentowanych. Ale tradycja nie oznacza stagnacji i kultywowania prze¿ytków. Tradycja to kontynuacja i podstawa rozwoju, zmiany. Tak pojmowany sens tradycji odzwierciedla siê w nowoczesnoœci naszego pisma. Jego nowoczesnoœæ to prezentacja najnowszej myœli ekonomicznej zarówno œwiatowej,
jak i krajowej, to w³¹czanie siê i uczestnictwo w globalnych nurtach intelektualnych, to otwartoœæ na dyskusje, sprzecznoœci, œcieranie siê stanowisk.
Przy czym tradycjê i nowoczesnoœæ ³¹czyæ musi i bêdzie jeden wspólny punkt
widzenia — wysoka jakoœæ prezentowanych opracowañ, myœli i pogl¹dów.
Pismo „Ekonomia” jest z jednej strony nasze — bo wydawane w Wydziale Nauk
Ekonomicznych UW, ale z drugiej strony nasze — bo adresowane do tych œrodowisk, w których ekonomia oznacza gospodarnoœæ, rachunek, racjonalny wybór,
podejœcie naukowe do zjawisk gospodarczych, itp. I z tego drugiego punktu widzenia nie jest to tylko pismo wydzia³owe; chcemy, proponujemy, aby mia³o zasiêg
globalny, dociera³o do ró¿nych œrodowisk naukowych, gospodarczych, ró¿nych
uczelni, instytutów, firm, przedsiêbiorstw. Zrobiliœmy w tym wzglêdzie pierwszy
krok formalny: do sk³adu Rady Programowej, a nawet Redakcyjnej zaprosiliœmy
wybitnych specjalistów z ró¿nych krêgów naukowych, œrodowisk intelektualnych
i dziedzin wiedzy. Ale jest to zaledwie pocz¹tek.
Teraz chcemy zaprosiæ na ³amy naszego pisma nie tylko ekonomistów, ale równie¿ i tych, którzy ekonomii s¹ bliscy, w swoich intelektualnych wêdrówkach
poruszaj¹ siê na jej styku lub korzystaj¹ z intelektualnego bogactwa nauk ekonomicznych, stosuj¹c jej instrumentarium czy wykorzystuj¹c jej metody do analizy
zjawisk spo³ecznych.
Chcemy, aby nasze pismo by³o przyjazne dla czytelnika i naszych autorów. Bêdziemy ws³uchiwali siê w oczekiwania czytelników, dostosowuj¹c siê do nich, ale
i pomagali naszym m³odszym kolegom w przygotowaniu artyku³ów, inspirowali
ich do pisania i przekazywania swoich myœli i doœwiadczeñ w formie artyku³ów.
Bêdziemy prosili naszych wybitnych praktyków, ludzi, którzy odnieœli sukces zawodowy w swojej organizacji, aby podzielili siê z nami swoimi doœwiadczeniami,
aby przekazali nam swoj¹ m¹droœæ praktyczn¹. Teoria musi siê ³¹czyæ z praktyk¹,
teoria bez praktyki jest bowiem martwa, a praktyka bez teorii œlepa i g³ucha.
Chcemy, aby „Ekonomia” by³a blisko naszych czytelników, by³a blisko naszych
autorów, ¿y³a ¿yciem wa¿nych wydarzeñ intelektualnych i organizacyjnych œrodowisk ekonomicznych i z nimi zaprzyjaŸnionych, s³u¿y³a studentom i dojrza³ym ju¿
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intelektualnie pracownikom, czerpa³a m¹droœæ z teorii, ale i rozwi¹zañ praktycznych, doradza³a, prowokowa³a, inspirowa³a.
Ambicje mamy wielkie, ale nawet najwspanialsze œrodowisko wydzia³owe
(a nasze na pewno jest takie!), najlepszy Komitet Redakcyjny i Rada Programowa
(a jest siê czym pochwaliæ!) nie sprosta naszym zamierzeniom. Osi¹gn¹æ nasze
cele bêdziemy mogli tylko wtedy, gdy pismo prze³amie sztuczne podzia³y wydzia³owe, uczelniane, w³asnoœciowe czy pokoleniowe i dziêki naszym Autorom i Czytelnikom stanie siê pismem ludzi m¹drych i wra¿liwych intelektualnie.
Zapraszamy do wspó³pracy.
DZIEKAN
Wydzia³u Nauk Ekonomicznych UW
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