


 

 
 
 
 
 
WPROWADZENIE 
 

XXV edycja „Zeszytów Naukowych” łączy się z jubileuszem Ostrołęckie-
go Towarzystwa Naukowego. Zeszyt ukazuje się nieprzerwanie przez wszyst-
kie lata istnienia stowarzyszenia, wpisując się w model pracy naukowej zarów-
no środowiska lokalnych badaczy, jak i samej organizacji. 

Bieżące wydanie periodyku, podobnie jak w poprzednich latach, zawiera 
podstawowe działy merytoryczne, takie jak: „Region”, „Polska”, „Europa”. 
Takie rozwiązanie daje możliwość zaistnienia w świecie nauki badaczom re-
prezentującym różnorodne obszary i dyscypliny. Dział „Region” dotyczy Ma-
zowsza północno-wschodniego w wymiarze historycznym i współczesnym, ale 
również tematyki regionalnej w aspekcie porównawczym, dotyczącym innych 
obszarów Polski. Publikacje naukowe zamieszczone w dziale „Polska” poddają 
analizie wewnętrzne zjawiska zachodzące w kraju wraz z ich uwarunkowania-
mi międzynarodowymi z następujących dziedzin: przedsiębiorczości, banko-
wości, informatyki, etyki, rachunkowości, organizacji i zarządzania, turystyki, 
rolnictwa, edukacji, oraz zagadnienia ogólnoekonomiczne.  

Artykuły prezentowane w dziale III „Europa” dotyczą zjawisk z części 
dziedzin wymienionych powyżej, które odzwierciedlają się w skali ogólnoeu-
ropejskiej. 

XXV edycja zeszytu charakteryzuje się szerszym otwarciem na współpracę 
z licznymi ośrodkami naukowymi i zaproszeniem do współpracy pracowników 
naukowych zarówno najbliżej usytuowanych terytorialnie Uniwersytetów: 
Warszawskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Białostockiego, jak i jednostek na-
ukowych z całej Polski, w tym Uniwersytetów: Jagiellońskiego, Szczecińskie-
go, Rzeszowskiego, Zielonogórskiego, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowi-
cach, Krakowie oraz we Wrocławiu, Uniwersytetu Technologicznego w Szcze-
cinie, Politechnik: Wrocławskiej i Częstochowskiej oraz Akademii Morskiej  
w Gdyni, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie czy Społecz-
nej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.  

Zaproszenie do współpracy w pracach redakcyjnych przyjęli naukowcy  
z państw sąsiadujących z Polską: Ukrainy, Białorusi i Niemiec, oraz partnerzy 
regionalni, wśród nich Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct w Ostrołę-
ce afiliowany przy Agencji Rozwoju Regionu Mazowsza Północno-Wschod-
niego. 
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Redakcja podejmuje też działania prowadzące do kształcenia ekonomicz-
nego i prawnego społeczeństwa. Stąd liczne w zeszycie publikacje dotyczące 
problematyki organizacji i zarządzania. Od koncepcji dotyczących zarządzania 
organizacjami przez stosowne metody i techniki zwiększające skuteczność pro-
cesów decyzyjnych, aż po studia przypadków – tak w skrócie można scharakte-
ryzować przekrój publikacji naukowych zamieszczonych w periodyku, doty-
czących szeroko rozumianego obszaru nauk ekonomicznych. Bogaty warsztat 
naukowy autorów publikacji został oparty na wnikliwych analizach, których 
źródłem są badania empiryczne oraz teoria organizacji i zarządzania.  

Redaktorzy tomu dążą również do zachowania więzi międzypokoleniowej, 
nawiązując do praktykowanej od początku istnienia uniwersytetów zasady mi-
strza i ucznia. Dlatego zamieszczone zostały artykuły zarówno cenionych  
w kraju i za granicą pracowników naukowych, jak i tych, którzy odnotowali 
dopiero pierwsze sukcesy badawcze. 

Zapraszamy wszystkich naukowców do prowadzenia badań i publikowania 
na naszych łamach celem poszerzenia obszarów badawczych, ale zachęcamy 
też do przekazywania uwag czy wypowiedzi polemicznych w stosunku do pre-
zentowanych przez nas materiałów.  
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