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Przedmowa
Podstawowym zadaniem wyższych szkół zawodowych, do których
zalicza się także Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie, jest
kształcenie. Trudno jednak kształcić bez odpowiedniego zaplecza, w skład
którego wchodzą kadry, sale wraz z ich wyposażeniem, biblioteka z czytelnią i wydawnictwa. Zasoby biblioteczne wzbogaca się poprzez zakupy –
podstawowe źródło, dary i wymianę publikacji z innymi uczelniami. Z kolei
publikacje mogą mieć charakter czysto dydaktyczny (skrypty, podręczniki,
niektóre artykuły), naukowy i popularnonaukowy, informacyjny i sprawozdawczy. Wszystkie one mogą być wykorzystywane w dydaktyce jako materiał przydatny w kształceniu.
Wydawany przez naszą Uczelnię „Rocznik Żyrardowski”, którego VI
tom mam przyjemność przekazać czytelnikowi, spełnia wielorakie funkcje.
Zawarte w nich artykuły mają służyć zarówno uczniom, studentom, nauczycielom, jak i wszystkim innym osobom interesującym się światem, Europą,
Polską, regionem, sprawami lokalnymi i życiem uczelni zlokalizowanej na
skraju aglomeracji warszawskiej.
W niniejszym tomie VI „Rocznika” zawarte są artykuły o bardzo
zróżnicowanej problematyce z przestrzennego punktu widzenia, które mają
zasięg globalny, kontynentalny, krajowy, regionalny i lokalny.
Tak więc „Rocznik Żyrardowski” zawarty w tytule wydawnictwa odzwierciedla tylko pewną część zagadnień związanych z samym miastem
Żyrardowem i jego zapleczem. Treść większości artykułów, z których część
ma również charakter lokalny – Sosnowiec, Chełm Lubelski, Grodzisk Mazowiecki, wykracza terytorialnie poza Żyrardów. Dotyczą one województwa
mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, Polski, Irlandii, Unii Europejskiej,
świata. Tytuły artykułów świadczą też o bardzo zróżnicowanej treści merytorycznej. Część ostatnia „Rocznika” – „Z życia szkoły” ma charakter sprawozdawczo-kronikarski. Wskazuje ona, że obok kształcenia podejmowane
są też inne inicjatywy władz uczelni, które by wzmacniały jej funkcję i rolę.
Tak jak w każdym tomie „Rocznika” zamieszczamy w końcowej jego części
wykaz naszych absolwentów wraz z podaniem tytułu pracy licencjackiej,
nazwiska promotora i recenzenta.
Osobom, do których dotrze tylko VI tom „Rocznika Żyrardowskiego”
pragnę polecić publikacje wydane przez Wyższą Szkołę Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie:
– Sanologia. Nauka o zdrowiu społeczeństwa, pod redakcją Leona Jabłońskiego, 1998,
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– Maciej Gurbała: Rola przemysłu zaawansowanej technologii w rozwoju
regionalnym i lokalnym, 2004,
– Jacek Rosa: Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i środków
finansowych Wspólnot Europejskich na rozwój Irlandii po 1 stycznia
1973 roku, 2004,
– Dariusz Piotrowski: Rozwój peryferyjnego ośrodka o znaczeniu regionalnym a zmiany struktur funkcjonalno-przestrzennych na przykładzie
Suwałk, 2004,
– Benon Dymek: Historia i kultura Mazowsza do 1526 r., 2005,
– Procesy dostosowawcze województwa mazowieckiego do nowych warunków otoczenia, pod redakcją Witolda Rakowskiego, 2005,
– Eligiusz Nowakowski: Wstęp do ekonometrii, 2005,
– Promocja zdrowia i wczesne wykrywanie chorób przewlekłych wśród
mieszkańców powiatu grodziskiego, pod redakcją Witolda Rakowskiego
2006,
– Luiza Bednarowska, Jacek Drążkiewicz: Zarys mikroekonomii – ćwiczenia, zadania, testy, problemy, 2006,
– Pamiętniki Polaków na Wschodzie. Białoruś, Ukraina, Kazachstan – losy
pokoleń, tom I, 2006,
– Pamiętniki Polaków na Wschodzie. Białoruś, Ukraina, Kazachstan – losy
pokoleń, tom II, 2006.
Wspólnie z Katedrą Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Wydziału
Ekonomicznego Politechniki Radomskiej wydano:
– Studia nad regionem radomskim, tom II (2006) i tom III (2007).
Na zakończenie pragnę jeszcze serdecznie podziękować władzom
samorządowym miasta Żyrardowa za udzieloną pomoc finansową, dzięki
której możliwe jest wydawanie kolejnych tomów „Rocznika Żyrardowskiego”.
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