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The book possesses all possible features of scientific monograph, including:
• original, novel interpretation of integrated development in the context of new paradigms,
not just the economic ones,
• strong, thorough theoretical background and
references to modern subject literature,
• results of author’s own empirical research and
original analyses based on literature as well as
on statistical data,
• reference to history and modern socio-economic practice.
The author presents and analysis modern development mechanisms which constitute an integrated
approach to the possibility of stimulating an integrated development of Poland in the conditions of globalization and strengthening the structures and processes of European integration. The book is uniquely
interesting and innovative both thanks to significant
erudition which refers to the knowledge of contextual
richness stemming from literature and good practical
orientation in the functioning of the economy as such,
as well as the ability to approach matters holistically
and interpret and draw conclusions.
The main theme of the book is the role of the integrated development and its management which
might be conducted on a macro scale, within the
sectorial and territorial structures. The book is
a response to and a perfect scientific „consumption”
of new development approaches which are present
both within the EU and national structures.

Książka posiada wszelkie cechy monografii naukowej zawierającej:
• oryginalną, nową interpretację rozwoju zintegrowanego w kontekście nowych paradygmatów nie tylko ekonomicznych,
• silne, głębokie osadzenie w teorii i współczesnej literaturze problemu,
• wyniki własnych badań empirycznych oraz
oryginalnych analiz opartych na literaturze
i danych statystycznych,
• nawiązanie do historii i współczesnej praktyki
społeczno-gospodarczej.
Autorka przedstawia i analizuje współczesne
mechanizmy rozwojowe, stanowiące zintegrowane
podejście do możliwości stymulowania zintegrowanego rozwoju Polski w warunkach globalizacji
i umocnienia struktur i procesów integracji europejskiej. Książka jest niezwykle interesująca i odkrywcza zarówno dzięki wielkiej erudycji odnoszącej się do znajomości bogactwa treści wynikającej
z literatury jak i dobrej orientacji w praktycznym
funkcjonowaniu gospodarki, a także z umiejętności
holistycznego spojrzenia i umiejętności interpretacji oraz wyciągania wniosków ogólnych.
Głównym przedmiotem książki jest rola zintegrowanego rozwoju oraz zarządzanie tym rozwojem, które może być prowadzone w skali makro,
w układzie sektorowym i układzie terytorialnym.
Jest reakcją i doskonałym „skonsumowaniem» naukowym nowych podejść rozwojowych przenikających zarówno struktury unijne jak i krajowe.
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The author of the book draws reference to the concept of sustainable development and interprets its various occurrences and explanations. She consciously returns though to the concept of integrated development,
its scope and conditions, interactions and challenges as
to a concept of not purely the linguistic nature, but also
one conceptually more understandable and useful in
management. Integrated development management,
in light of this concept, ought to consist in combining
simultaneous interventions in different sectors and on
various levels of administration. This concept ties in
with the process of building awareness of the need for
a voluntary implementation of “integration” of many
diverse development strategies on the general country
level and on the regional one.
The needs for verification of such a strategy may
be spotted in the works on establishing new financial perspective for the years 2014-2020. The work
of M. Słodowa-Hełpa is an attempt of joining in this
necessary process of activities by scientific society.
The author has previously already made a similar
attempt through the participation in elaborating
many regional and local development strategies.
The book has two interpenetrating one another,
equally important levels: theoretical-cognitive and
empirical-inductive, whilst, the theme of the work
consists of three interrelated components of broadly-understood development mechanism; conditions,
scope and challenges. Chapters fourth and partly
second and third are devoted to the conditions of
integrating in development. It involves the conditions in which a development may be considered an
integrated one, its attributes and resources, institutions and instruments which shape the development
which we may consider an integrated one. The scope
has been interpreted within chapter four and it is
presented on two levels-time and territory. The spatial-territorial setup qualifies also as a conditioning.
Challenges refer mainly to the global and European
reality and in particular-to space, integrated order,
possibility of availing of the benefits stemming from
globalization, general use of innovations and endurance in implementing the right development visions.
The first and second chapters present development in the context of new paradigms, not just the
economic ones, as well the essence of integrated development: determinants, attributes, resources and
dilemmas which require making a choice. In case of
a multidimensional, wide and multi-level thematic
scope, a large number of hypothesis was also accepted, which had been formulated mainly within
the applicable level, which ought to be considered
as justified. They are somewhat related to the main
objective of the work, being a confrontation of theoretical inspirations and real problems as well as
the scale of their variation with the possibilities of
stimulating an integrated development in Poland
in globalization conditions, functioning within the
structure of an integrated Europe and an inevitable
transformation into the civilization of information.
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Autorka nawiązuje do koncepcji rozwoju zrównoważonego i interpretuje jego różne sposoby przejawiania się i wyjaśniania. Wraca jednak świadomie
do koncepcji rozwoju zintegrowanego, jego wymiarów i warunków, interakcji i wyzwań jako do koncepcji nie tylko językowo, ale także merytorycznie
bardziej zrozumiałej i przydatnej w zarządzaniu.
Zintegrowane zarządzanie rozwojem według tej
koncepcji, powinno polegać na łączeniu interwencji
jednocześnie w różnych sektorach i na różnych poziomach administrowania. Koncepcja ta wplata się
w proces uświadomienia potrzeby fakultatywnego
wdrażania „zintegrowania” wielu różnorodnych
strategii rozwojowych na poziomie ogólnokrajowym i regionalnym.
Potrzeby sprawdzenia takiej strategii można
zauważyć w pracach nad opracowaniem nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Praca M.
Słodowej-Hełpy stanowi próbę włączenia się w ten
potrzebny proces działań środowiska naukowego.
Autorka już wcześniej podejmowała taką próbę poprzez uczestnictwo w opracowaniu wielu regionalnych i lokalnych strategii rozwojowych.
Książka posiada dwie przenikające się i równie
ważne warstwy: teoretyczno-poznawczą i empiryczno-emplikacyjną, a przedmiotem pracy są trzy wzajemnie powiązane składowe szeroko rozumianego
mechanizmu rozwojowego; warunki, wymiary i wyzwania. Warunkom integrowania rozwoju poświęcony został rozdział czwarty i częściowo drugi i trzeci.
Chodzi w nich o warunki, w jakich rozwój może być
uznawany za zintegrowany, jakie są jego atrybuty
i jakie zasoby, instytucje i instrumenty kształtują
rozwój, który można uznać za zintegrowany. Wymiary zostały zinterpretowane w rozdziale trzecim
i zostały ujęte w dwóch płaszczyznach - czasowej
i terytorialnej. Układ przestrzenno-terytorialny
kwalifikowany jest też do uwarunkowań. Wyzwania
odnoszą się głównie do realiów globalnych i europejskich i odnoszą się w szczególności do przestrzeni,
ładu zintegrowanego, możliwości wykorzystania
korzyści wynikających z globalizacji, powszechnego wykorzystania innowacji oraz wytrwałości we
wdrażaniu właściwych wizji rozwojowych.
W rozdziałach pierwszym i drugim przedstawiono rozwój w kontekście nowych paradygmatów, nie
tylko ekonomicznych oraz istotę rozwoju zintegrowanego: determinanty, atrybuty, zasoby i dylematy wymagające wyboru. Przy wieloaspektowym,
szerokim i wielopłaszczyznowym zakresie tematycznym przyjęto też znaczną liczbę hipotez, które
zostały sformułowane głównie w warstwie aplikacyjnej, które należy uznać za zasadne. Wiążą się
one z głównym celem pracy, jakim jest konfrontacja
inspiracji teoretycznych oraz realnych problemów
i skali ich zróżnicowania z możliwościami stymulowania zintegrowanego rozwoju w Polsce w warunkach tendencji globalizacyjnych, funkcjonowania
w strukturach zintegrowanej Europy i nieuchronnego przechodzenia do cywilizacji informatycznej.
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What becomes visible through this objective is
an attempt at a holistic approach to the problem
and a way to solve it. This objective was mainly
presented by means of certain detailed goals on the
research level (5 goals) and on the application level
(3 complex goals). The entire concept of the book,
its structure and presentation of the subject should
all be assessed very positively. The book is not just
well set up within the subject literature and research subject studies but it also uses the statistics
and numerical data from various sources, as well as
being placed within the reality of a Polish scientific life through references and author’s participation in multiple different scientific conferences and
her links with the various scientific-research programmes conducted by different centres in Poland
which deal with the problem of development in the
countryside.
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Uwidacznia się poprzez ten cel próba holistycznego podejścia do problemu i sposobu jego rozwiązania. Ten cel ogólny został przełożony na szczegółowe cele w płaszczyźnie badawczej (5 celów)
i aplikacyjnej (3 rozbudowane cele). Całość koncepcji książki, jej struktura i sposób prezentacji tematyki należy ocenić bardzo wysoko. Książka jest
nie tylko dobrze osadzona w literaturze problemu
i przedmiotu badań oraz wykorzystuje statystyki
i dane liczbowe z różnych źródeł, jest też osadzona
w polskim życiu naukowym poprzez odniesienia
i uczestnictwo autorki w wielu różnych konferencjach naukowych i powiązana z różnymi programami naukowo-badawczym różnych ośrodków w Polsce zajmujących się problematyką rozwoju wsi.
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