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ło informacji na temat problemów rozwojowych ośrodków 
miejskich określanych mianem postsocjalistycznych. Dlatego 
planujemy systematycznie wydawać również specjalne wyda-
nie anglojęzyczne: „Urban Development Issues – Central East 
European Edition”.

Chcemy, aby publikowana na łamach naszego kwartalni-
ka wiedza była dostępna jak najszerszemu gronu czytelników 
i przyczyniała się do budowania otwartej nauki. Jednocześnie 
naszym celem jest zapewnienie wysokiej jakości wiedzy, dla-
tego dużą wagę będziemy przykładać do procesu doboru 
i recenzowania artykułów. Jednocześnie jesteśmy otwarci na 
młodych i debiutujących naukowców, służąc pomocą i wspar-
ciem redakcyjnym również na etapie przygotowywania arty-
kułu do publikacji.

Jako redakcja będziemy starać się jak najlepiej wykonywać 
powierzone nam zadania, jednak przede wszystkim chcieli-
byśmy, aby nasza idea stała się również Państwa ideą. W związ-
ku z tym bardzo gorąco namawiamy i zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych naukowców, badaczy i ekspertów do współ-
tworzenia tego czasopisma.

Czasopismo, począwszy od niniejszego zeszytu, będzie 
wydawane w nowej formule. Przede wszystkim wprowadzili-
śmy podział na sekcje, dzięki któremu możliwe będzie zinte-
growanie różnych środowisk: naukowców, badaczy, ruchów 
miejskich, organizacji pozarządowych i innych aktorów sce-
ny miejskiej w debacie nad szeroko rozumianą problematyką 
miejską. Dzięki temu czasopismo docelowo stanie się praw-
dziwym forum wymiany nie tylko wiedzy naukowej, ale 
również informacji na temat życia w mieście, prezentującym 
nie tylko rezultaty dociekań badawczych, ale także poglądy 
i opinie.

Serdecznie zapraszamy także do odwiedzenia nowej 
strony internetowej czasopisma: http://prm-irm.weebly.com, 
na której można znaleźć wszystkie informacje niezbędne 
autorom i recenzentom oraz archiwalne zeszyty w wersji 
elektronicznej.

Szanowni Państwo!
Kwartalnik naukowy „Problemy Rozwoju Miast” wyda-

wany jest przez Instytut Rozwoju Miast od 2004 roku. Po 
10 latach nadszedł czas na zmiany i nową politykę redakcyjną. 
Od teraz czasopismo dostępne będzie również w wersji elek-
tronicznej, w formule otwartego dostępu (open access). Obec-
nie kwartalnik znajduje się na liście B wykazu czasopism 
punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
i za publikację w nim artykułu recenzowanego można otrzy-
mać 6 punktów. Naszym celem jest dalsze podnoszenie jako-
ści czasopisma i jego promocja. W realizacji tego zadania 
bardzo liczymy również na Państwa pomoc – zapraszamy 
zarówno do czytania kwartalnika, jak i współtworzenia je-
go treści.

Tytuł dość precyzyjnie oddaje tematykę czasopisma, 
chcielibyśmy jednak wyraźnie podkreślić, że naszym celem 
jest jak najszerszy ogląd problematyki związanej z rozwojem 
miast i procesami urbanizacji. Do publikowania na naszych 
łamach zapraszamy zatem przedstawicieli wszystkich kierun-
ków i dyscyplin naukowych, którzy przedmiotem swoich 
badań i dociekań naukowych uczynili miasto.

Miasto niewątpliwie należy do jednych z najbardziej 
złożonych fenomenów społecznych, mających ogromny 
wpływ na kształtowanie i przemiany środowiska przyrodni-
czego. Chcielibyśmy, aby kolejne numery kwartalnika były 
poświęcone rozmaitym tematom miejskim, które staralibyśmy 
się naświetlić z różnych stron. Publikowane artykuły pozwa-
lałyby zatem na ukazanie danego zagadnienia zarówno z per-
spektywy urbanisty, planisty czy architekta, jak i geografa, 
socjologa, ekonomisty, a także antropologa, kulturoznawcy, 
historyka bądź przyrodnika. Lista ta oczywiście nie jest zam-
knięta.

Do tej pory koncentrowaliśmy się głównie na problemach 
rozwoju miast polskich, chcemy jednak, aby nasze czasopismo 
stało się miejscem integrującym badania poświęcone miastom 
Europy Środkowej i Wschodniej i służyło jako rzetelne źród-

http://prm-irm.weebly.com

