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[…] οὐδὲν γὰρ ὄργανον ἄπειρον οὐδεμιᾶς ἐστι τέχνης οὔτε πλήθει οὔτε
μεγέθει, ὁ δὲ πλοῦτος ὀργάνων πλῆθός ἐστιν οἰκονομικῶν καὶ
πολιτικῶν.
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οἰκονόμοις καὶ τοῖς πολιτικοῖς
Aristotle, Politica, ed. W.D. Ross, Oxford, Clarendon Press. 1957, 1256 b
[…] żadna sztuka nie posiada środków nieograniczonych ani co do ilości, ani co do wielkości, bogactwo zaś jest obfitością środków potrzebnych dla domu i państwa. Widoczną
tedy jest rzeczą, że istnieje z natury pewna sztuka zdobywania dóbr, właściwa zarządcom domu i mężom stanu.
Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, [w:] tegoż, Dzieła wszystkie, t. 1, Warszawa
2003

Czasopismo „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Pragmata tes Oikonomias” wydawane jest od 2006 roku. Przez lata charakter tego
naukowego periodyku ewoluował i zmienił się, przybierając kształt dzisiejszy.
W roku 2011 nastąpiła zmiana redakcji, na stanowisku redaktora naczelnego
prof. Walentego Ostasiewicza zastąpiła dr Paulina Ucieklak-Jeż. Przekształceniu
uległa również nazwa, przybierając obecną formę (wcześniej: „Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Pragmata tes Oikonomias”). Nastąpiła zmiana numeru ISSN
1899-2706 na ISSN 2300-2999. Publikacja stała się czasopismem ponadnarodowym, w którym Radę Naukową stanowią znani w świecie naukowcy. Artykuły w ramach serii publikowane są zarówno w językach obcych (angielskim, rosyjskim), jak i w języku polskim.
Niezmieniona pozostaje tematyka publikacji, którą wyraźnie nakreślił prof.
Walenty Ostasiewicz w słowach:
Ta nowa seria prac naukowych wydawanych przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie, jak sugeruje jej grecka nazwa, poświęcona jest publikacji prac dotyczących
ekonomii, tzn. wszystkich rzeczy, spraw i produktów naukowych dotyczących umiejętnego gospodarowania nie tylko w ramach gospodarstwa rodzinnego, ale także w ramach
kolonii takich gospodarstw, którą Arystoteles nazwał społeczeństwem.
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By pozostać w zgodzie z nakreślonym przez prof. W. Ostasiewicza profilem,
w czasopiśmie pojawiają się artykuły z takich zagadnień, jak:
— Ekonomia społeczna, społeczna odpowiedzialność, społeczna przedsiębiorczość oraz społeczna wartość dodana.
— Jakość życia w świetle ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju
a także jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i systemu edukacji.
— Spójność społeczna, komunikacja społeczna, partnerstwo publiczno-prywatne oraz kapitał społeczny.
— Zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych oraz psychologiczne
aspekty rynku.
— Regionalne i lokalne aspekty budowania relacji z interesariuszami we
współczesnej organizacji.
— Tworzenie strategii współpracy nauki z biznesem.
— Zarządzanie organizacją publiczną wobec współczesnych wyzwań w procesie zarządzania.
— Społeczne i etyczne aspekty rozwoju nauki i przedsiębiorczości w wielowymiarowym ujęciu współczesnych wyzwań w procesie zarządzania.
— Ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji.
„Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata
tes Oikonomias” pozostaje periodykiem otwartym, bezpłatnym, znajduje się na
liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
zapraszam więc do publikacji wszystkich zainteresowanych nakreśloną wyżej
tematyką.
Paulina Ucieklak-Jeż

