OD AUTORA
Łatwość publikacji i przekazu informacji, w tym przede wszystkim upowszechnienie sieci Internet, rozwój gospodarki opartej na wiedzy, uznanie informacji
za wartość i czynnik rozwojowy, a także zmiana warunków działalności naukowej
i uznanie liczby i miejsca publikacji jako wskaźnika poziomu rozwoju naukowego,
doprowadziła w ostatnich latach na świecie do swoistej inwazji informacji. Dziś,
w jakimkolwiek niemal temacie, nie istnieje problem odnalezienia licznych publikacji z nim związanych, natomiast problemem zasadniczym staje się możliwość poznania treści wszystkich odnalezionych publikacji i materiałów źródłowych. Taki
problem dotyczy także kwestii poruszanych w tej książce. W okresie ok. 10 lat pracy,
autorowi udało się zgromadzić kilkaset publikacji i dokumentów, w różnym stopniu
dotyczących zagadnień zarządzania rozwojem regionalnym, procedur monitoringu
i ewaluacji, w tym związanych z polityką rozwoju (także regionalnego), jej sterowaniem i operacjonalizacją, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz
pozycją problematyki przestrzeni w monitorowaniu rozwoju i badaniach geograficznych. Synteza choćby tylko większości prezentowanych poglądów, koncepcji teoretycznych, propozycji rozwiązań organizacyjnych i przesłanek zarządzania rozwojem
jest po prostu niemożliwa. Część z przedstawianych w literaturze poglądów jest ewolucją lub powtórzeniem wcześniej publikowanych, część jest zwyczajnie sprzeczna
lub rozbieżna, a część – szczególnie dotycząca doświadczeń innych krajów, nie przystaje do polskich realiów. Dodatkowo, polskie doświadczenia w zakresie monitoringu
rozwoju są na tle innych krajów dość skromne i krótkie. W takiej sytuacji, chcąc
przedstawić teoretyczno-metodologiczne uwarunkowania tworzenia systemu monitoringu rozwoju regionalnego, wskazać wszystkie jego aspekty oraz zaproponować
konkretne rozwiązania organizacyjne, autor dokonał subiektywnego wyboru zagadnień, które jego zdaniem mogą mieć istotne znaczenie dla przedmiotu opracowania.
Tym samym wiele kwestii szczegółowych zostało świadomie pominiętych, wiele zagadnień przedstawionych w znacznym uogólnieniu, wiele spraw tylko zasygnalizowanych – ze wskazaniem potrzeby dalszego ich rozwinięcia i szczegółowego opracowania na etapie tworzenia projektów i wdrożeń konkretnych rozwiązań regionalnych.
Treści przedstawionej w publikacji towarzyszy uczucie niedosytu autora. Bowiem
wiele wątków istotnych dla przedmiotu opracowania można by rozwinąć znacznie
szczegółowiej oraz wskazać ciekawe rozwiązania praktyczne i doświadczenia wielu
ośrodków i podmiotów – naukowych i administracyjnych (jak choćby w kwestiach
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mierników i wskaźników czy rozwoju zrównoważonego). W szczególny sposób autor, jako geograf, pragnie zwrócić uwagę na problematykę przestrzeni, często w procedurach monitoringu odsuwaną na plan dalszy, schowaną za systemami mierników
i wskaźników statystycznych. Bez takiego przestrzennego ujęcia, monitoring rozwoju regionalnego nie będzie sprawnym narzędziem wspierającym politykę i zarządzanie rozwojem.
Mimo wspomnianych ograniczeń, w publikacji wiele zagadnień zostało jednak
rozwiniętych i zaopatrzonych w nowe, autorskie propozycje rozwiązań, wynikające z ponad 10-letnich doświadczeń – nie tylko w pracy naukowej, ale i działalności praktycznej autora, w sferze programowania rozwoju regionalnego, planowania
i zagospodarowania przestrzennego. Okres ten to także czas współpracy z wieloma
osobami, zwłaszcza w administracji samorządowej województwa pomorskiego, których wiedza, doświadczenie i życzliwość w wymianie poglądów, pomogły najpierw
w powstaniu wyobrażenia idei monitoringu rozwoju regionalnego, a potem w próbie
jego wdrożenia i w powstaniu treści tej publikacji. Do wszystkich tych osób kieruję
swoje serdeczne podziękowania.
Na koniec, szczególnie dziękuję mojej żonie, za Jej pomoc, wyrozumiałość
i cierpliwość, bez których książka ta by nie powstała.
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