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OD REDAKCJI 

Z przyjemnością przedstawiamy Czytelnikom kolejny numer „Zarządzania Pub-
licznego”. Tematem przewodnim tego wydania jest miasto i zarządzanie nim. Co 
ważne, tym razem autorzy prezentują refl eksje naukowe dotyczące nie metro-
polii, lecz miast i miasteczek. Pytanie o ich rolę w systemie osadniczym Polski, 
o ich potencjał rozwojowy zaprząta dziś uwagę zarówno naukowców, jak i prak-
tyków zarządzania obszarami miejskimi. W numerze poruszamy różne problemy 
i procesy z tym związane: od zarządzania relacjami z interesariuszami (Marta 
Jaskulska, Partycypacja publiczna w polskich miastach i miasteczkach na przy-
kładzie województwa pomorskiego), przez zarządzanie marką miasta w ramach 
koncepcji Cittaslow (Katarzyna Ponikowska, Cittaslow Ideas as Elements of Bu-
ilding a Territorial Brand. A Case Study of Kalety), po zarządzanie przestrzen-
ne (Agnieszka Jaszczak, Joanna Żukowska, Beata Dreksler, Nayla Al Akl, Ka-
tarina Kristianova, Planning of the Green Road System as an Element of Spatial 
Management in Suburbs and Small Towns). Marcin Bogdański także zajmuje się 
miastami, badając je w perspektywie regionalnej i analizując bazę ekonomiczną 
małych ośrodków miejskich województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego 
(Ewolucja bazy ekonomicznej małych miasto wybranych województw).

Kolejne dwa artykuły łączy problematyka szkolnictwa wyższego. Zbigniew 
Chodkowski (Plany zawodowe studentów pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskie-
go w kontekście miejsca ich zamieszkania) przedstawia wnioski z badań studen-
tów pedagogiki, które w kontekście ostatnich zawirowań wokół systemu oświaty 
w Polsce i strajku nauczycieli nabierają szczególnego znaczenia.

Przegląd badań ilościowych dotyczących szkół wyższych dokonany przez Łu-
kasza Brzezickiego (Przegląd badań dotyczących polskiego szkolnictwa wyższego 
prowadzonych za pomocą różnorodnych metod ilościowych) ukazuje, jak ważny 
to obszar badawczy, i wskazuje na potrzebę stosowania szerszego zakresu badań 
tej tematyki przez polskich badaczy oraz tworzenia nowych metod i narzędzi ana-
lizy szkolnictwa wyższego.

Kolejny numer „Zeszytów Naukowych Instytutu Spraw Publicznych Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego” dowodzi, jak szeroki jest obszar naukowych zaintereso-
wań badaczy zarządzania publicznego. Mamy nadzieję, że zmotywuje Czytelni-
ków do poszerzania wiedzy na ten temat.

Inspirującej lektury!
Kamilla Noworól
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