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Wstęp

Problematyka funkcjonowania i rozwoju miast i regionów jest ważnym, często poruszanym tematem zarówno w teorii, jak i praktyce gospodarki przestrzennej i regionalistyki. W niniejszej publikacji zostały zaprezentowane różne podejścia do
tych zagadnień. Zebrano w niej wyniki badań i przemyśleń autorów 25 artykułów.
Publikacja została podzielona na cztery części tematyczne: 1. Miasta i metropolie;
2. Rzeka w krajobrazie miasta; 3. Regiony, rozwój regionalny i lokalny; 4. Nieruchomości i planowanie przestrzenne.
Czytelnik znajdzie w niej wiele informacji, w tym studia przypadków dotyczące
m.in. różnych podejść do programowania strategicznego rozwoju miast, metropolii i regionów. Poruszane są takie zagadnienia, jak: hybrydyzacja rozwoju polskich
miast, cechy i uwarunkowania rozwoju współczesnej przestrzeni zurbanizowanej,
istota koncepcji inteligentnych miast czy problemy współzarządzania miastami.
Duży nacisk został położony na zagospodarowanie miejskich przestrzeni nadrzecznych, jak również znaczenie rzeki w krajobrazie i rozwoju miasta.
Autorzy poruszają także problematykę skuteczności pozyskiwania projektów
unijnych realizowanych w miastach wojewódzkich w perspektywie 2007-2013 oraz
roli miejskich obszarów funkcjonalnych w kształtowaniu spójności terytorialnej.
Inne zagadnienia dotyczą transportu i mobilności miejskiej czy przestrzennego
zróżnicowania kurczenia się miast w Polsce. Kolejny wątek to rozwój regionalny
i lokalny. W tej części znajdują się m.in. opracowania dotyczące czynników wpływających na innowacyjność regionów i jednostek lokalnych, bezpieczeństwo publiczne, lokalizację specjalnych stref ekonomicznych. W ostatniej części, dotyczącej nieruchomości i planowania przestrzennego, zgromadzono artykuły nt. różnych
aspektów rynku nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości
mieszkaniowych, oraz możliwości związanych z zastosowaniem nowych technologii pozyskiwania danych geoprzestrzennych.
Redaktorzy mają nadzieję, że publikacja, zawierająca nawiązania do nowych
koncepcji naukowych oraz studia przypadków, będzie inspiracją do dalszych badań i dyskusji na temat różnych aspektów funkcjonowania i rozwoju współczesnych
miast, metropolii i regionów.
Alicja Zakrzewska-Półtorak, Piotr Hajduga, Małgorzata Rogowska

