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Słowo wstępne

Współczesny świat podejmuje często tematykę rozwoju i regionów w dyskusjach nad swoją przyszłością. 

Rozwój był przedmiotem zainteresowania intelektualistów już od czasów Oświecenia, niemniej jednak prak-

tycznego wymiaru nabrał po II wojnie światowej wraz z procesami unowocześniania świata. Powstałe wów-

czas teorie modernizacji odpowiadały na pytania o drogi rozwoju, kierunki przeobrażeń i skutki. Rewolucja 

mikroprocesorowa końca XX wieku ponowiła pytania o rozwój, który jednakże nie był już oparty na produkcji 

przemysłowej. Pojawienie się gospodarki opartej na wiedzy, modelu społeczeństwa informacyjnego ukazały 

nowe kierunki rozwojowe. W tym samym duchu kreowana jest polityka europejska, która w wyraźny sposób 

podkreśla kwestie rozwoju cyfryzacji oraz elementów innowacyjnej gospodarki.

Problematyka rozwoju jest definiowana i analizowana w perspektywie makrostrukturalnej – na poziomie 

państw czy organizacji ponadpaństwowych – oraz w perspektywie mikrostrukturalnej – na poziomie regio-

nalnym. Rozwój regionalny jest jednym z ważniejszych czynników polityki europejskiej, w kontekście regio-

nów rozwiniętych, tzw. „lokomotyw rozwojowych” oraz regionów ubogich, potrzebujących wsparcia i pomocy 

z poziomu europejskiego. Nie można zapominać, że na regiony oddziałuje bezpośrednio sytuacja gospodarcza 

i społeczno-polityczna w wymiarze globalizacji.

Warto zwrócić uwagę na dwa wymiary współczesności – rozwój i region, ich wzajemne powiązania i od-

działywania, ale również na ich kreowanie w polityce, gospodarce czy świecie społeczno-kulturowym. Rozwój 

i region stał się tematyką wiodącą czwartego już numeru czasopisma „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”. 

Numer otwiera artykuł Mariusza Ratajczaka pt. „Innowacyjność polskiej gospodarki w kontekście rozwoju 

społeczno-gospodarczego”, w którym analizuje on kwestie innowacyjności polskiej gospodarki w kontekście 

rozwoju Unii Europejskiej poruszając problematykę m.in. badań i rozwoju, gospodarki opartej na wiedzy 

i kontekstu rozwojowego polskiej gospodarki. Malwina Popiołek w artykule pt. „E-gospodarka a wykluczenie 

cyfrowe w Polsce” przedstawia problematykę nierówności społecznych pojawiających się w nowego rodza-

ju typie społeczeństwa, jakim jest społeczeństwo informacyjne. Przede wszystkim transformacja od modelu 

społeczeństwa przemysłowego do społeczeństwa informacyjnego skutkuje szerokim zakresem nowych proble-

mów związanych z marginalizacją grup społecznych. Z kolei Grzegorz Kubiński w tekście pt. „Wartości a treści. 

Aksjologiczne implikacje Internetu” zastanawia się nad dylematami etycznymi rozwoju najnowocześniejszych 

technologii. Dwa kolejne artykuły poruszają problematykę regionów. Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska w ar-

tykule pt. „Region i jego rozwój w warunkach globalizacji – analiza aspektów prawnych” analizuje dokumen-

ty prawne dotyczące problematyki rozwoju regionalnego w strukturach Unii Europejskiej oraz Polski. Nato-

miast Piotr Kowalski w artykule zatytułowanym „Depopulacja Opolszczyzny a perspektywy rozwoju regionu” 

przedmiotem analiz uczynił studium przypadku – region województwa opolskiego – jako region borykający się 

z konkretnymi problemami społeczno-demograficznymi i wynikającymi stąd wyzwaniami politycznymi i go-

spodarczymi.
Zapraszamy do lektury i dyskusji
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