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Słowo wst�pne od redaktorów 
 
Ubiegłoroczna pierwsza konferencja Information Technology and Knowledge Management 
(ITAKM’2008) wykazała, �e problematyka Zarz�dzania Wiedz� i Technologiami 
Informatycznymi spotyka si� z �ywym odzewem �rodowiska naukowego oraz firm 
informatycznych. Jej wynikiem było ponad 60 publikacji naukowych wydanych w postaci 
monografii naukowej, jak te� seria artykułów w znanym czasopi�mie Foundations of Control 
and Management Science. �rodowisko informatyczne pozytywnie wypowiadało si� na temat 
sesji technologicznych stanowi�cych integraln� cz��� konferencji, które s� skoncentrowane na 
problematyce wzajemnego oddziaływania uczelni i biznesu. Ich efektem było zacie�nienie 
współpracy z firmami informatycznymi i umowy na realizacj� wspólnych prac. 
 

Tegoroczna konferencja, stanowi�ca tematyczn� kontynuacj� ubiegłorocznego spotkania, 
równie� stwarza dogodne warunki do prezentacji stanu bada� w zakresie zarz�dzania 
technologiami informatycznymi i wiedz�. Mamy nadziej�, �e prezentacja prawie 40 prac oraz 
planowane sesje technologiczne umo�liwi� wymian� do�wiadcze� pomi�dzy naukowcami i 
specjalistami z instytucji i firm zwi�zanych z informatyk�.  
 

W ubiegłym roku organizatorom konferencji bardzo zale�ało na nawi�zaniu takiej 
współpracy. W bie��cym roku nadarza si� okazja do prezentacji wyników tego przedsi�wzi�cia. 
Zarówno firma IBM, jak te� GE Money podziel� si� do�wiadczeniami z takiej współpracy w celu 
ich rozpowszechnienia w �rodowisku naukowym. Znakomitym katalizatorem takiej działalno�ci 
staje si� Pomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego, główny organizator tej 
konferencji, jak te� integrator obu �rodowisk.  
 
 

Cezary ORŁOWSKI 
Zdzisław KOWALCZUK 
Edward SZCZERBICKI 

 
 

Gda�sk, kwiecie� 2009 
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