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Wstęp
Oddajemy kolejną publikację pt. Gospodarka przestrzenna XXI wieku, tym razem
z podtytułem: Jakość życia w przestrzeni zurbanizowanej. Jakość życia to temat niezwykle ważny i aktualny, wpisujący się we współczesny nurt rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego miast. Określone wykorzystanie przestrzeni, przekładające się na jakość życia, często decyduje o atrakcyjności lokalizacyjnej
poszczególnych miast. Przy tym szczególne znaczenie mają unikatowe kombinacje
czynników lokalizacji, wpływające na atrakcyjność przestrzeni zurbanizowanych.
W publikacji zebrano wyniki badań i przemyśleń autorów zajmujących się różnymi
aspektami gospodarki przestrzennej, przede wszystkim: społecznymi, gospodarczymi i środowiskowymi.
W prezentowanej książce czytelnik znajdzie wyniki badań oraz studia przypadków dotyczące m.in.: rewitalizacji, energii odnawialnej, zielonych innowacji oraz
samej urbanizacji. W jednym z zebranych w niej tekstów przedstawiono studium
przypadku programowania rezyliencji miejskiej. Kilka artykułów poświęconych jest
znaczeniu miejskich obszarów funkcjonalnych w rozwoju miast i regionów. W niniejszej publikacji opisano także wyniki badań dotyczących dysproporcji w zakresie
atrakcyjności miast Polski Wschodniej, jak również dysproporcji w rozwoju infrastruktury miast tego makroregionu. Kolejnym poruszanym tematem są uwarunkowania wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w procesie rewitalizacji,
a także wpływ zmian koncepcyjno-metodologicznych budżetu obywatelskiego na
jakość projektów i przebieg rozwoju lokalnego.
Redaktorzy mają nadzieję, że publikacja okaże się interesująca, stanie się inspiracją do dalszych badań oraz zachęci do dyskusji osoby zajmujące się różnymi
aspektami gospodarki przestrzennej i rozwoju obszarów zurbanizowanych. Pragniemy podziękować autorom za inspirujące podejście do gospodarki miejskiej, ze
szczególnym uwzględnieniem podnoszenia jakości życia mieszkańców i użytkowników miasta. Nawiązana współpraca motywuje nas do dalszych prac, które pozwolą
na dzielenie się kolejnymi wynikami badań.
Alicja Zakrzewska-Półtorak, Piotr Hajduga, Małgorzata Rogowska

