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Wstęp
Oddajemy do rąk Czytelników kolejny zeszyt Prac Naukowych z serii Nauki o Zarządzaniu pt.: Zarządzanie w praktyce. Potrzeba wyodrębnienia tej problematyki
wynikała z tego, że zarządzanie jest przede wszystkim działaniem praktycznym, które jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o rozwoju gospodarczym
i społecznym.
Artykuły zamieszczone w tym zeszycie dotyczą różnych zagadnień obejmujących m.in.: zarządzanie wartością, zarządzanie jakością, zarządzanie wiedzą, komunikowanie się w przedsiębiorstwie, motywowanie pracowników, czynniki warunkujące zmiany w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych, administracji skarbowej,
telekomunikacji, zarządzanie przedsiębiorstwem globalnym. Cechą wspólną artykułów jest przedstawienie i analiza problemów występujących w praktyce zarządzania
konkretnych organizacji. Jedne z nich mają charakter analityczny, inne syntetyczny.
Wszystkie artykuły dostarczają ciekawych informacji o praktycznych problemach
badanych przez autorów, które mamy nadzieję zainteresują Czytelników.
Barbara Olszewska

