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Kielce 10.12.2014 r.

Szanowni Państwo,
Katedra Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof.
Edwarda Lipińskiego w Kielcach serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji
naukowej na temat:
„Teoretyczny i praktyczny wymiar nowej ekonomii instytucjonalnej”
która odbędzie się w dniach 29 – 30 maja 2014 r. w siedzibie WSEPiNM w Kielcach przy
ul. Jagiellońskiej 109A.
Nowa ekonomia instytucjonalna należy niewątpliwie do najważniejszych nurtów
teoretycznych we współczesnej ekonomi. Od wielu lat obserwujemy jej dynamiczny rozwój w
krajach Zachodnich. Jej popularność jeszcze wzrosła w warunkach kryzysu gospodarczego.
Również w Polsce jej popularność ciągle rośnie, czego dowodem jest nie tylko rosnąca liczba
publikacji uwzględniających tzw. perspektywę instytucjonalną, ale również jej wykorzystywanie
w praktyce gospodarczej.
Jest to piąta z cyklu konferencji poświęconych nowej ekonomii instytucjonalnej, jakie
organizujemy co dwa lata. Rezultatem czterech poprzednich są opublikowane pod moją redakcją
recenzowane monografie. Ukazywały się one kolejno w 2005 r., 2009 r. oraz 2012 r. Ostatnia z
nich, nosząca tytuł „Nowa ekonomia instytucjonalna wobec współczesnych problemów
gospodarczych” ukaże się na początku 2014 r. Wśród ich autorów wymienić można takich m.in.
znawców tej problematyki jak: B. Borkowska, B. Klimczak, J. Godłów-Legiędź, A. Peszko, A.
Słomka-Gołębiowska, Z. Staniek, W. Stankiewicz, J.K. Solarz, J. Szapiel, P. Urbanek, A.
Ząbkowicz i wielu innych. Publikacje te spotkały się z dużym zainteresowaniem czytelników.
Zgłoszenia na konferencję prosimy nadsyłać na kartach zgłoszenia do 30 marca 2014 r.
Referaty, uzupełnione o wnioski z dyskusji, należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 30
września 2014 r. Wejdą one w skład kolejnej recenzowanej monografii. Szczegółowe informacje
dotyczące konferencji zawiera załączona ulotka. Znaleźć je można również na: www.wseip.edu.pl
Zachęcamy do udziału w konferencji i zainteresowania nią współpracowników.
Łączę serdeczne pozdrowienia,

