
The present publication is a reault of co-operation between 
the Joint Centre for Regional, Urban and Local Govemment Stu- 
diea, Univeraity of Birmingham, Great Britain,and the Institute 
of Regional Policy and the Department of Planning and Economio 
Policy, University of Lodź, Poland.

The agreement on bilateral co-operation between above men- 
tioned unita was eigned in 1978. Thus, for 8everal years now the 
faculty members of both Universities have been exchanged to 
lecture, to consult and to work together. An exchange of publi- 
catione, and wide access to the univoreity librariea allow the 
acholars engaged to get acąuainted with the latest world liter
aturę, collect and supplement the necessary materials and sta- 
tiatical data for their own research. Joint publications seem 
to be a valuable contribution. The first one being a reeult of 
Joint investigationa under heading Anglo-Polish Conversation, 
was publiahed by the CIRS in 1980. It contains the papers whioh 
were next preBented at the Conference in Birmingham in 1981. 
Its content wae divided JLnto three groupa: (1) Cross National 
Curiosity, (2) Urban and Regional Economic Comparisona, 
(3) Caae Studiee.

The preaent volurae ie entitled "Gocial and Economic Polioy 
in Urban Development". It contains the findings of joint studiea 
discussed at the Conference held at the Univeraity of loda in 
April 1585. Ali contributions have been dirided into three parta: 
11) Urban Policy aad Planning, (2) Labaur Market and Emplojment 
Policy, (3.1.) Urban Pringe and Agriculture Production,and (3.2) 
Housing „and Urban 3erviees. The eubiect area of the studies is 
quite wide, and it reflecta the rangę of interests and orienta- 
tiona of co-operati ng oentres. It ehould be especially under- 
lined that we had an opportunity to exchange our ideas and viewe, 
and in many cases to oonfront and oompare the social and economio



issuea la different polltical and aconomio conditions. Ali the 
presented articlea discusa a aimilar rangę of problema 
approached and aolved in different waya. Theae mattera were 
stressod eapeoially in the oourae of the diacusaion held during 
our seminar. A aummary of it is to be found at the end of the 
publioation.

We are fully convinoed that further oo-operation and ex- 
change of experienoe ln urban and regional rosearch can be both 
uaeful and valuable. We can also hope that the flndinga of our 
studiee will be preaented at the next aeminar, and will be re- 
flected in the next publioation. It ia our hope and desire that 
this form of oo-operation will beoome a permanent element of our 
work,

Of extremely great lmportance for the auoceaa of our oo- 
operation are fuli approwal for it and financial aasistanoe of 
both Univeraitle8. We are moat grateful for thera.

Gordon E. Cherry 
Halina Mortimer-Szymczak 
Jerzy Regulaki

Lodu and Birmingham, Deoember 1985



Niniejsza publikacja jest rezultatem współpracy prowa
dzonej przez Join Centre for JSegional, Urban and Local Go- 
vernment Studies, Unitfersyte.t w Birmingham, <Vielka Bryta
nia i Instytut Polityki Eegionalnej oraz Katedrę Planowa
nia i Polityki Ekonomicznej, Wydział likonomiozno-Soojolo- 
giozny, Uniwersytet Łódzki.
Umowa o wzajemnej współpracy naukowo-badawczej pomiędzy 
jednostkami wymienionych Uniwersytetów, podpisana zosta
ła w 1979 °d kilku więc lat ma miejsce wymiana praoow- 
ników naukowych dla prowadzenia konsultacji, wygłaszania 
odazytów i prelekcji. Dokonuje się wymiany publikacji,sze
roko korzysta się z bibliotek uniwersyteckich dla zapozna
nia się z najnowszą literaturą światową, a także dla ze
brania i uzupełnieni a materiałów faktograficznych i danyoh 
statystycznych. Cenną inicjatywą, jak sądzimy są wspólne 
publikacje. Pierwsza publikacja będąca rezultatem wzajem- 
nyoh dociekań-to praca pt. Anglo-Polish Conversation, wy
dana w 1980 roku przez CUflS. Zawiera ona artykuły, która 
następnie były prezentowane w 1981 z. na konferencji w 
Birmingham. Artykuły dotyczyły zagadnień ujętych w trzeoh 
grupaoh: 1.Sprzecznośoi i specyfika nazodowa, 2.Miejskie i 
regionalne ekonomiozne badania porównawcze,3 .Studia szozo- 
gółowe.

Obecnie prezentowana publikacja nosi tytuł "Social and 
Eoonomio Policy in Urban Development". Są to wyniki wspól
nych badań, omawianych na konferencji, odbytej w kwietniu 
1985 r. w Łodzi w Uniwersytecie Łódzkim. Całość opraoowań 
przedstawiona została w trzeoh częściach: 1. Polityka i - 
planowanie miast, 2 . Synek pracy i polityka zatrudnienia, 
3.1. Obrzeża miast i produkcja rolnioza, 3.2. Polityka mie



szkaniowa 1 planowanie usług. Tematyka badań jest szeroka, 
odzwierciedla zainteresowania i kierunki prowadzonych w 
tychże ośrodkach badań naukowych. Na szczególną uwagę za
sługuje to, iż mieliśmy możliwość wymiany poglądów oraz w 
wielu wypadkach możliwość konfrontacji i porównań zagad
nień społecznych i ekonomicznych, występujących w różnych wa
runkach politycznych i gospodarczych. We wszystkich prozento- 
wanycb artykułach omawiana jest zbliżona problematyka,której 
cechy szczególne zaznaczają się zarówno w stawianiu zagad
nień, jak i w ich rozwiązywaniu. Sprawy te podkreślono 
zwłaszcza w odbytej na seminarium dyskusji, której skrót za
łączamy na końcu niniejszej publikacji.

Jesteśmy w pełni przekonani, iż dalsza współpraca i 
wymiana doświadczeń w interesująoych nas dziedzinach jest 
pożyteczna i zasługuje na kontynuację. Spodziewamy się, iż 
wyniki naszych badań będą prezentowane na kolejnym wspólnym 
seminarium, a także znajdą odzwierciedlenie w następnej pu
blikacji. Dążymy, aby tego rodzaju praktyka weszła na stałe 
do naszych prac.

Wielkie znaczenie w powodzeniu naszej współpracy ma peł
na aprobata i finansowe wsparcie kierownictw obydwu Uniwer
sytetów, za co składamy serdeczne podziękowanie.

Gordon £. Cherry 
Halina Mortimer-Szymczak 
Jerzy Regulski

Lódż i Birmingham, grudzień 19S5.


