
OD REDAKCJI

Zawartość oddawanego do rąk Czytelników numeru 1/2013 „Zarządzania 
Publicznego” dowodzi, jak szeroki, i w pewnym sensie interdyscyplinarny jest 
zakres problematyki związanej z zarządzaniem w sektorze publicznym.

Tom otwierają artykuły poświęcone zarządzaniu rozwojem terytorialnym 
w skali regionalnej. Pierwszy tekst, poświęcony rozwojowi myśli rosyjskiej 
o zarządzaniu regionem, ukazuje historyczne korzenie współczesnych refl eksji 
naukowych oraz decyzji politycznych podejmowanych w Federacji Rosyjskiej 
(Elena Bazhenova, Grzegorz Sroślak, Zarządzanie regionem, regionalizm i region 
w Federacji Rosyjskiej). W kolejnym artykule autorka Sabina Kauf skupia się na 
wpływie orientacji rynkowej na zarządzanie regionem, analizując między innymi 
wyzwania związane z internacjonalizacją regionów oraz usieciowieniem ich wie-
lowymiarowych relacji.

Rozważaniom na temat orientacji rynkowej w zarządzaniu publicznym po-
święcony jest także artykuł Justyny Sobolewskiej-Noel. Analizę skuteczności 
wybranych nowych narzędzi zarządzania przedstawia Jarosław Hermaszewski, 
który prezentuje wyniki badań nad postawami menedżerów samorządowych 
wobec skuteczności poszerzanego instrumentarium planowania fi nansowego. 
Kolejnym instrumentom wspierającym zarządzanie w sektorze publicznym 
poświęcony jest artykuł Pawła Romaniuka, który z perspektywy teoretycznej 
oraz na podstawie własnych doświadczeń jako audytora przedstawia możliwości 
i szanse stojące przed upowszechnieniem audytu wewnętrznego w JST.

Bożydar Ziółkowski zachęca nas do skupienia się nie tylko na „narzędzio-
wych”, ale także na aksjologicznych aspektach zarządzania, ukazując je przez 
ewolucję koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Paweł Kocoń podejmuje się analizy roli public relations w przestrzeni publicznej, 
poszukując specyfi ki problematyki kreowania wizerunku organizacji publicznych.

Innej problematyce poświęcony jest tekst Małgorzaty Kurleto. Tematyka tego 
artykułu, choć skupia się na obszarze zarządzania w przedsiębiorstwach tury-
stycznych, wpisuje się w dyskurs na temat zmieniających się warunków zarządza-
nia i paradygmatów współczesności oraz potrzeby koordynacji i współpracy.

W tomie znajdują się także artykuły poświęcone specyfi ce organizacji oświato-
wych i zarządzania nimi. Michał Furmanik przedstawia wyniki analiz poświęco-
nych kulturze organizacyjnej szkół w różnych krajach. Olga Wasilewska i Agnieszka 
Rybińska skupiają się natomiast na wyzwaniach codziennej pracy dyrektora szkoły.

Mam nadzieję, że szerokie spektrum zagadnień przedstawionych w niniej-
szym numerze zachęci Państwa do jego lektury.
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