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Wstęp
Kolejny numer naszego czasopisma stanowi połączenie dwóch wyodrębnionych obszarów badawczych. Pierwszy tworzą opracowania dotyczące różnych obszarów
zarządzania, drugi zaś stanowią publikacje dotyczące problematyki marketingu.
Celowo eksponujemy specyfikę obu tych nurtów badawczych, a jednocześnie
łączymy je w jednym zeszycie. Wydaje się, iż każda dziedzina wśród nauk o zarządzaniu powinna rozwijać swe specyficzne metody badawcze, zgłębiać problemy
dzięki specjalizacji i wewnętrznej współpracy. Dotyczy to marketingu i każdej pozostałej nauki o zarządzaniu. Z drugiej strony niezbędne jest łączenie różnych punktów
widzenia. Interdyscyplinarność podejść, czerpanie z doświadczeń innych nauk daje
szanse na lepsze rozumienie rzeczywistości gospodarczej, a zarazem służy rozwojowi specjalistycznych dyscyplin naukowych.
Dziś szczególnie ważne wydaje się budowanie pomostów między klasycznym
zarządzaniem a marketingiem. W końcu marketing stanowi jedynie element nauk
o zarządzaniu. Nie może funkcjonować w oderwaniu od problematyki zarządzania
w organizacjach. Podobnie nie można sobie wyobrazić zarządzania przedsiębiorstwem
pozbawionego wymiaru marketingowego, a nauk o zarządzaniu bez marketingu.
Proponujemy zatem publikacje stosunkowo zróżnicowane. Łączą one problematykę analiz marketingowych z podejściem procesowym, problemy polityki cenowej
z zasadami polityki płacowej, analizę rynku z koncepcją przedsiębiorstwa społecznego. Sądzimy, że tak wszechstronna propozycja stanowi wartościowy przegląd kluczowych problemów zarządzania i dobrze wpisuje się we współczesną koncepcję
nauk o zarządzaniu łączącą różne aspekty problematyki zarządczej.
Andrzej Kaleta
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