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Preface

Uniwersytet to przede wszystkim profesorowie. To oni swoją dziaáalnoĞcią
naukowo-badawczą, dydaktyczną i organizacyjną podnoszą jego rangĊ i budują
pozycjĊ w Ğrodowisku. W polskich realiach wielu z nich wiąĪe caáe swoje Īycie
zawodowe z jedną uczelnią. Ich zasáugi Ğrodowisko akademickie dokumentuje i honoruje w szczególnoĞci poprzez jubileuszowe publikacje. Niniejszy tom Annales
Universitatis Mariae Curie-Skáodowska, sectio H: Oeconomia zostaá poĞwiĊcony
Pani Profesor dr hab. Urszuli Wich. W bieĪącym roku przypada jubileusz 40-lecia
Jej pracy na Wydziale Ekonomicznym UMCS. Profesor Urszula Wich jest z nim
związana niemal od pierwszych lat jego istnienia i wniosáa znaczący wkáad w rozwój
uczelnianego Ğrodowiska ekonomicznego. Peániáa funkcje prodziekana i dziekana
Wydziaáu, a od ponad 20 lat kieruje Katedrą Polityki Gospodarczej, Spoáecznej i Regionalnej (poprzednio Zakáadem Polityki Spoáecznej, Gospodarczej i Przestrzennej).
Przez kilkanaĞcie lat byáa redaktorem sekcji H Annales UMCS. Wyrazem uznania
dla dziaáalnoĞci naukowo-badawczej Pani Profesor byáo powoáywanie jej przez trzy
kadencje do Komitetu Zagospodarowania Przestrzennego Kraju przy Prezydium
Polskiej Akademii Nauk.
Publikacja zawiera opracowania naukowe dedykowane Profesor Urszuli Wich
przez Jej przyjacióá, wieloletnich wspóápracowników oraz uczniów. ZamieĞciliĞmy
takĪe biogram Jubilatki prezentujący Jej karierĊ zawodową. Zakres tematyczny
artykuáów jest obszerny i stanowi odzwierciedlenie zarówno Jej wáasnych zainteresowaĔ naukowych, jak i kontaktów ze Ğrodowiskiem naukowym. Są to w pierwszej
kolejnoĞci teksty dotyczące polityki gospodarczej, rozwoju regionalnego, gospodarki
przestrzennej, a wiĊc obszarów, którymi Profesor Urszula Wich zajmuje siĊ w swojej
dziaáalnoĞci naukowej i dydaktycznej. Drugą grupĊ opracowaĔ stanowią artykuáy
przedstawiające róĪne elementy systemu finansowego wspierającego rozwój gospodarczy w skali ponadnarodowej, krajowej i regionalnej. Trzecia grupa tekstów
zamieszczonych w zbiorze prezentuje zagadnienia związane z modelami bizneso-
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wymi, innowacyjnoĞcią przedsiĊbiorstw, funkcjonowaniem gospodarstw domowych
i jednostek samorządu terytorialnego w ukáadzie regionalnym.
Niniejszy tom Annales ukazuje siĊ u progu obchodów 70 -lecia Uniwersytetu
Marii Curie-Skáodowskiej w Lublinie. Wydziaá Ekonomiczny poprzez tĊ publikacjĊ
pragnie uhonorowaü swojego wieloletniego pracownika, podziĊkowaü za wysiáek
wáoĪony w rozwój Uczelni i zachowaü w pamiĊci osiągniĊcia w zakresie rozwoju
kadry naukowej i ogromnej rzeszy absolwentów.
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