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Słowo wstępne
Preface

Uniwersytet to przede wszystkim profesorowie. To oni swoją działalnością 
naukowo-badawczą, dydaktyczną i organizacyjną podnoszą jego rangę i budują 
pozycję w środowisku. W  polskich realiach wielu z nich wiąże całe swoje życie 
zawodowe z jedną uczelnią. Ich zasługi środowisko akademickie dokumentuje i ho
noruje w szczególności poprzez jubileuszowe publikacje. Niniejszy tom Annales 
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H: Oeconomia został poświęcony 
Pani Profesor dr hab. Urszuli Wich. W  bieżącym 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 wniosła znaczący wkład w rozwój 
uczelnianego środowiska ekonomicznego. Pełniła funkcje prodziekana i dziekana 
Wydziału, a od ponad 20 lat kieruje Katedrą Polityki Gospodarczej, Społecznej i Re
gionalnej (poprzednio Zakładem Polityki Społecznej, Gospodarczej i Przestrzennej). 
Przez kilkanaście lat była redaktorem sekcji H Annales UMCS. Wyrazem uznania 
dla działalności naukowo-badawczej Pani Profesor było powoływanie jej przez trzy 
kadencje do Komitetu Zagospodarowania Przestrzennego Kraju przy Prezydium 
Polskiej Akademii Nauk.

Publikacja zawiera opracowania naukowe dedykowane Profesor Urszuli Wich 
przez Jej przyjaciół, wieloletnich współpracowników oraz uczniów. Zamieściliśmy 
także biogram Jubilatki prezentujący Jej karierę zawodową. Zakres tematyczny 
artykułów jest obszerny i stanowi odzwierciedlenie zarówno Jej własnych zaintere
sowań naukowych, jak i kontaktów ze środowiskiem naukowym. Są to w pierwszej 
kolejności teksty dotyczące polityki gospodarczej, rozwoju regionalnego, gospodarki 
przestrzennej, a więc obszarów, którymi Profesor Urszula Wich zajmuje się w swojej 
działalności naukowej i dydaktycznej. Drugą grupę opracowań stanowią artykuły 
przedstawiające różne elementy systemu finansowego wspierającego rozwój go
spodarczy w skali ponadnarodowej, krajowej i regionalnej. Trzecia grupa tekstów 
zamieszczonych w zbiorze prezentuje zagadnienia związane z modelami bizneso
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wymi, innowacyjnością przedsiębiorstw, funkcjonowaniem gospodarstw domowych 
i jednostek samorządu terytorialnego w układzie regionalnym.

Niniejszy tom Annales ukazuje się u progu obchodów 70-lecia Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Ekonomiczny poprzez tę publikację 
pragnie uhonorować swojego wieloletniego pracownika, podziękować za wysiłek 
włożony w rozwój Uczelni i zachować w pamięci osiągnięcia w zakresie rozwoju 
kadry naukowej i ogromnej rzeszy absolwentów.
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