Wydano ostatni, 4 numer kwartalnika „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”
w 2021 roku.

Artykułem otwierającym czwarte wydanie czasopisma jest artykuł poświęcony analizie
operacji „E-sieciowanie”, zrealizowanej przez brokerów Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie
i na obszarach wiejskich. Badania zostały przeprowadzone w 2021 roku, a ich celem było
określenie skuteczności przyjętej strategii i metod pracy brokerów SIR z Pomorskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Główną metodą użytą i opisaną w artykule jest metoda
coachingu. Czytelnik zapoznając się z treścią artykułu uzyska informację, dlaczego jest ona
zaliczana do metod innowacyjnych oraz jakie wnioski wysuwają przeprowadzone badania.
Równie interesująco przedstawia się treść na temat regionalnych inteligentnych specjalizacji
(RIS3). W artykule, RIS przedstawione są jako narzędzie rozwoju obszaru. Na treść
opracowania składają się następujące zagadnienia: istota i cele regionalnych inteligentnych
specjalizacji, ich wybór i przygotowywanie oraz charakterystyka i ocena regionalnych
inteligentnych specjalizacji w Polsce, w tym w odniesieniu do agrobiznesu.
Kolejny artykuł prezentuje charakterystykę krajobrazu obszarów wiejskich i wsi podmiejskich.
Czytelnik może zapoznać się z analizą pojęcia krajobrazu w odniesieniu do obszarów
wiejskich, jego roli w spostrzeganiu obszarów pozamiejskich oraz jako czynnika kształtującego
atrakcyjność osiedleńczą tychże obszarów. Celem pracy było przybliżenie osobom pracującym
na wsi, w tym doradcom rolniczym, głównych pojęć związanych ze środowiskiem ich
codziennej pracy. Według autorów postrzeganie krajobrazu jest procesem subiektywnym,
jednak w wymiarze obiektywnym krajobraz może wywierać znaczący wpływ na rozwój
obszarów wiejskich w wymiarze lokalnym.
W dziale Informacje prezentujemy interesujący artykuł informacyjny na temat efektów
realizacji działania Modernizacja gospodarstw rolnych, w ramach PROW 2014-2020. Działanie
skierowane zostało na materialne aspekty wspomagania rolnictwa, z myślą wprowadzenia
zmian innowacyjnych. Analiza dotyczyła głównie omówienia liczby złożonych wniosków w
poszczególnych latach i województwach oraz liczby zawartych umów. Ponadto omówiono
kwestie finansowania omawianej operacji.
Ostatnim artykułem zamieszczonym w 4 numerze kwartalnika jest interesująca treść na temat
tworzenia sieci kontaktów i współpracy usprawniających transfer wiedzy między nauką a
praktyką rolniczą na przykładzie I Warmińsko-Mazurskich Dni Pola.

