SŁOWO WSTĘPNE
Oeconomia Copernicana jest ogólnopolskim rocznikiem poświęconym
szeroko pojętej współczesnej ekonomii. Inicjatywa – podobnie jak
i w przypadku periodyku Equilibrium – stanowi owoc współpracy pomiędzy toruńskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego a Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nasze nowe, bo powstałe w 2010 r., wydawnictwo skierowane jest
przede wszystkim do środowiska polskich ekonomistów. Nie oznacza to
jednak, że problematyka poruszana na łamach pisma ogranicza się do polskiej gospodarki i myśli ekonomicznej. Zarówno światowa gospodarka, jak
i nauka tworzą systemy, których nie sposób sprowadzić do wymiaru jedynie lokalnego, lecz trzeba analizować w szerszym kontekście. Tym samym
nasze pismo nie jest zamknięte dla autorów zagranicznych, w związku
z czym są w nim publikowane także teksty w języku angielskim. Wyrażamy nadzieję, że pismo przyczyni się do wymiany poglądów w środowisku
ekonomicznym, pogłębienia wiedzy o współczesnej gospodarce i do rozwoju nauki ekonomii.
Wprawdzie młode pisma muszą okrzepnąć i zdobyć pozycję na rynku
wydawniczym, ale ich zaletą jest świeżość i elastyczność. Oczekujemy na
Państwa uwagi i sugestie – na pewno pomogą nam rozwijać pismo w dobrym kierunku – oraz na propozycje współpracy. Autorów zachęcamy do
nadsyłania zgłoszeń artykułów, zaś naszych Szanownych Czytelników – do
lektury!
Okładka naszego pisma nawiązuje do elementów systemu kopernikańskiego. Z drobną różnicą – rolę centrum przejął pieniądz. W ekonomicznym uniwersum wszystko „kręci się” przecież wokół niego. Nawet Inkowie, którzy notabene nie posługiwali się pieniądzem, złoto nazywali „potem Słońca”, a srebro „łzami Księżyca”.1 Nie traktujmy jednak przebudowy
systemu heliocentrycznego za nadużycie. Autor Traktatu o biciu monety,
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jako ekonomista, doskonale zdawał sobie sprawę z wagi spraw pieniężnych
dla siły gospodarki i państwa. Monetę z naszej okładki wybito w toruńskiej
mennicy królewskiej w latach 30. XVI w., kiedy Gród Kopernika przeżywał okres szybkiego rozwoju. Warto tu dodać, iż okres panowania Zygmunta I Starego, którego wizerunek widnieje na awersie, określany jest
mianem „złotego wieku” w Polsce.
W tym miejscu składamy gorące podziękowania Pani Małgorzacie
Skórcz ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK w Toruniu
za konsultację związaną z tytułem niniejszego periodyku. Odpierając ewentualne zarzuty: zdajemy sobie sprawę, że jego dosłowne tłumaczenie lingwiści zawężą do „Ekonomii Kopernikańskiej”, zaś nas interesuje szeroko
pojęta współczesna gospodarka. Cóż, w dzisiejszym świecie – nawet naukowym – nieznajomość łaciny nie przynosi takiej hańby, jak za czasów
Cycerona.2
Pragniemy również serdecznie podziękować Panu Adamowi Musiałowskiemu z Muzeum Okręgowego w Toruniu za pomoc w wyborze monety
na okładkę oraz umożliwienie wykonania fotografii.
Wyrazy wdzięczności kierujemy także do wszystkich, którzy wparli naszą inicjatywę.
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W oryginale: Non tam praeclarum est scire Latine, quam turpe nescire.

