• serie wydawnicze: Biblioteka Myśli Europejskiej,
Zeszyty, Komentarze, Analizy i Monografie
Natolińskie.
CEN sprawuje pieczę nad Zespołem PałacowoParkowym w Natolinie, jednym z najcenniejszych
zabytków epoki Oświecenia, którego istotną
częścią jest rezerwat przyrody „Las Natoliński”,
relikt Puszczy Mazowieckiej, wyjątkowe siedlisko
przyrodnicze w granicach m. st. Warszawy.
Od swojego powstania Centrum Europejskie Natolin wspiera działalność Kolegium Europejskiego
w Polsce – renomowanej międzynarodowej
instytucji edukacyjnej, które w swoim natolińskim kampusie prowadzi unikatowy program
interdyscyplinarnych studiów europejskich.
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Łódź, miasto rodzinne Michała Kaleckiego,
rok 2019.

odczytany po pół wieku

• program grantowy im. Ignacego Jana Paderewskiego, promujący – we współpracy z Europejskim Instytutem Uniwersyteckim we Florencji – rozwój społeczno-gospodarczy Polski
w ramach członkostwa w UE;

Leszek Jerzy Jasiński
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• „Nowa Europa. Przegląd Natoliński” – jedyny w Polsce periodyk naukowy poświęcony
wyłącznie tematyce integracji europejskiej,
przygotowywany z myślą o środowisku akademickim i dziennikarskim oraz administracji
rządowej i samorządowej;

Leszek Jerzy
Jasiński

Podstawowa działalność Centrum Europejskiego
Natolin (CEN) to projekty badawcze, informacyjne i edukacyjne związane z problematyką Unii
Europejskiej, historią Europy i integracją europejską. CEN współpracuje ze szkołami wyższymi,
instytucjami naukowymi, organizacjami pozarządowymi. Realizuje zadania publiczne na zlecenie
administracji rządowej, ale prowadzi również
własne, autorskie projekty naukowe, publikacyjne
i promocyjne. Do najważniejszych należą:

W 2018 roku, kiedy powstała ta książka, minęło czterdzieści osiem lat
od śmierci Michała Kaleckiego. To niemal pół wieku. Czas nie uczynił
go ekonomistą zapomnianym, chociaż grupa osób, które miały okazję
go poznać i w różny sposób z nim współpracować, nie jest duża. Jego
nazwisko ciągle pozostaje bliskie polskim ekonomistom, także należącym
do młodego pokolenia. Jest on pamiętany również poza Polską, gdzie
pełni nadal funkcję ambasadora polskiej myśli ekonomicznej. Trwałe
miejsce w pamięci ekonomistów zapewnił mu jego dorobek i niezwykła
osobowość.
Leszek Jerzy Jasiński (fragment książki)

Leszek Jerzy Jasiński: ekonomista, prof. zw.
dr hab., pracownik Politechniki Warszawskiej
od 2005 roku. W latach 2005-2013 dyrektor
Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Współpracownik Centrum Europejskiego w Natolinie
Prowadzi badania w zakresie ekonomii międzynarodowej, integracji europejskiej, finansów,
podstaw ekonomii i analizy regionalnej. W 2011
roku Laureat konkursu „Książka historyczna
roku” o nagrodę im. Oskara Haleckiego za „Bliżej
centrum czy na peryferiach? Polskie kontakty
gospodarcze z zagranicą w XX wieku”.
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Wybrane prace: Integracja regionalna w warunkach globalizacji gospodarki światowej (2000), Myślenie perspektywiczne. Uwarunkowania badania
przyszłości typu foresight (2007), Bliżej centrum
czy na peryferiach? Polskie kontakty gospodarcze
z zagranicą w XX wieku (2011), Ekonomia i etyka
(2012), Spójność ekonomiczna i społeczna regionów
państw Unii Europejskiej (2012), Podstawy ekonomii (2013), Trade benefits everyone. Generalisation
and reinterpretation of the theory of comparative
advantage (2014), Miejsce techniki w rozwoju
gospodarki (2015), Surowcochłonność gospodarki
a zmiany w technice (2016), Współczesny krajobraz
ekonomiczny (2016), Nobel z ekonomii 1969–
2016. Poglądy laureatów w zarysie (2017), Analiza
i interpretacja badań ekonomicznych (2017),
System finansowy (2017), Potencjał i rozwój.
Organizacja społeczeństwa i technika a stan gospodarki (2018).
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