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Z wielką przyjemnością przekazuję Państwu dziewiętnasty numer periodyku naukowego MAZOWSZE Studia Regionalne. Pozostając w służbie nauki, nieustannie staramy się
rozwijać i sięgać po najnowsze narzędzia decydujące o jakości wydawniczej. Miło mi poinformować, że wydawca naszego periodyku – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego
w Warszawie – przystąpił do międzynarodowego stowarzyszenia wydawców CrossRef –
Publishers International Linking Association Inc. (PILA) – i otrzymał nr DOI (digital object
identifier). Wszystkie publikowane artykuły zostaną opatrzone indywidualnym, unikalnym
identyfikatorem obiektów elektronicznych, który gwarantuje trwałość, zapewniającą stałe
łącze pomimo zmian w obrębie metadanych lub lokalizacji plików. Liczymy, że numery DOI
przyczynią się do zwiększenia widoczności tekstów w sieci i będą miały realny wpływ na
zwiększenie cytowalności naszych autorów.
Najnowszy numer periodyku zawiera materiały będące efektem VII Konferencji
Naukowo – Technicznej ARCHBUD 2015 – „Problemy współczesnej architektury i budownictwa”,
odbywającej się pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego – pana Adama
Struzika.
Organizatorem konferencji była Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie.
Architekci, urbaniści, konserwatorzy zabytków, inżynierowie budownictwa i konstruktorzy z kraju oraz zagranicy dyskutowali nad teoretycznymi i praktycznymi problemami
współczesnej architektury. Celem konferencji była prezentacja twórczego dorobku architektów i pracowników naukowych, a także przedstawienie osiągnięć naukowo – technicznych
w zakresie stosowanych oraz nowych technologii w budownictwie. Przedmiotem obrad stał
się pluralizm w architekturze, przyszłość regionalizmu w architekturze doby globalizacji,
walory ekonomiczne przestrzeni w projektach architektonicznych, a także projektowanie,
urządzanie i eksploatacja obiektów architektury krajobrazu. Nie zabrakło również zagadnień związanych z ekologią i szeroko pojętą energooszczędnością w budownictwie.
Istotą dyskusji okazał się dialog i nieustanne poszukiwanie zależności pomiędzy formą
a konstrukcją, wizją twórcy a ekonomicznymi walorami jej realizacji, pomiędzy kreatywnym ekspansjonizmem a ekologią i ochroną zasobów. Autorzy złożonych do publikacji artykułów koncentrują się na zagadnieniach istotnych dla rozwoju współczesnej architektury,
urbanistyki i budownictwa. Ukazują różne konteksty kształtowania architektury, zarówno
ekonomiczno-społeczne, artystyczno-estetyczne jak i techniczne. Ponadto, prezentują niezwykle interesujące studia dotyczące najnowszych i przyszłościowych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, pozwalających na poprawę jakości życia, przy uwzględnieniu
czynnika ekologicznego.

Warto zauważyć, że w części I Analizy i Studia znajdą państwo także ciekawy artykuł
poświęcony zasadom wdrażania idei zrównoważonego rozwoju na przykładzie budynków
biurowych w Niemczech. Poddane analizie obiekty wybrano w oparciu o punktację wg certyfikacji DGNB, będącej kompleksowym, wielokryterialnym opisem elementów istotnych
z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju we wszystkich trzech kontekstach: ekonomicznym, ekologicznym i społecznym.
W Państwa ręce trafia zatem niezwykle interesujący zbiór materiałów, studiów i analiz
ukazujący złożony charakter zagadnień urbanistycznych oraz architektoniczno – budowlanych. Mam nadzieję, że tych szesnaście, zróżnicowanych problemowo, ale koncentrujących
się wokół wspólnego wątku artykułów, stanie się źródłem cennej wiedzy i informacji.
W części II Samorząd znajdą państwo artykuł poświęcony zagadnieniom rewitalizacji.
Autorka koncentruje się na zapisach, które zawarto w „Wytycznych w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020” i stawia tezę, że wprowadziły one znaczącą dezinformację wśród samorządów terytorialnych. Istotą problemu jest definiowanie pojęcia „rewitalizacja”, a także zasady, tryb przygotowania, prowadzenia i oceny procesu rewitalizacji.
W artykule zaprezentowano także nowe podejście do rewitalizacji na terenie województwa
mazowieckiego oraz warunki i możliwości wsparcia projektów w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Liczę, że niniejsza publikacja zapoczątkuje dyskusję dotyczącą definiowania, opracowania i wdrażania programów rewitalizacji w nowych warunkach prawnych, przy uwzględnieniu dostępnych narzędzi. Zachęcamy do zgłaszania artykułów poświęconych wyżej wymienionym zagadnieniom, prezentujących doświadczenia innych regionów (samorządów)
oraz wyniki studiów naukowych w tym zakresie.
W części III Varia publikujemy tekst dotyczący wykorzystania opuszczonych i zdegradowanych terenów powojskowych i pokolejowych w centralnej Polsce. Studium przypadków
odnosi się do obszarów, które znalazły już swoje miejsce w nowej rzeczywistości, jak i do
terenów problemowych, będących wyzwaniem dla lokalnych samorządów. Wśród przykładów dawnych poligonów wyróżniają się Maków w Skierniewicach czy też koncepcja zagospodarowania tzw. „Brusa” w Łodzi. Na uwagę zasługuje także Nowe Centrum Łodzi, czyli
teren dawnego dworca Łódź Fabryczna. W artykule prezentowane są zarówno koncepcje
wdrożeniowe (w trakcie realizacji), jak i koncepcje studenckie, będące przejawem kreatywności i pomysłowości młodego pokolenia projektantów.
W niniejszym numerze znajdą Państwo także wspomnienie o profesor Hance Ludmile
Zaniewskiej. Z przykrością przyjęliśmy informację o śmierci Pani Profesor – wybitnego pedagoga i naukowca. Szanowna Pani Profesor, dziękujemy za wiedzę i nieoceniony wkład
w rozwój polskiej nauki.
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