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W Polsce trwa dość ożywiona dyskusja dotycząca roli i miejsca gospodarki prze
strzennej w strukturach nauki. Sformułowano stanowisko, że winna być ona odrębną dys
cypliną naukową ze względu na oryginalność metod badawczych i specyficzny warsztat 
naukowy.

We wrześniu 2011 r. w Warszawie narodziła się kolejna inicjatywa, która jest wyra
zem jednoczenia środowiska naukowego w tej sprawie. Pozytywne głosy słychać też od 
praktyków zajmujących się gospodarką przestrzenną w różnych układach terytorialnych.

Interdyscyplinarność gospodarki przestrzennej jest także widoczna w tym numerze 
Administratio Locorum (Real Estate Management).

Artykuł autorstwa Z. Borcz i I. Niedźwieckiej-Filipiak dotyczy analizy przestrzennej 
rozmieszczenia wiejskich szkół w sieci osadniczej Dolnego Śląska. Autorki wskazują 
między innymi na nasilenie się procesu likwidacji małych szkół na obszarach wiejskich 
i proces ich kumulowania w lokalnych centrach osadniczych. M. Borowska opisuje nato
miast procesy budowlane w Łodzi w sytuacji braku miejscowych planów zagospodaro
wania przestrzennego. Autorka zwraca uwagę na strukturę zagospodarowania przestrzen
nego Łodzi ze szczególnym  uw zględnien iem  procesów  budow lanych w latach 
2003-2008. Odmienną tematykę przedstawia praca A. Cellmer. Jej badania dotyczą prze
mysłu kreatywnego w gospodarce miast. Autorka prezentuje między innymi analizę wy
branych modeli pomiaru i klasyfikacji kreatywnych elementów gospodarki miast. Z kolei 
K. Kocur-Bera skoncentrowała się w swoim opracowaniu na badaniu wpływów rozbudo
wy drogi krajowej na strukturę przestrzenną wybranej gminy (Młynary). Zwróciła też 
uwagę na korzyści wynikające zpopraw y układu komunikacyjnego. Rola partycypacji 
społecznej w kształtowaniu terenów zieleni miasta była przedmiotem zainteresowań 
M. Nowak-Rząsy. Autorka zwróciła między innymi uwagę na potrzebę urozmaicenia kra
jobrazu oraz podała możliwy zakres konsultacji społecznych w tym zakresie. E. Trza
skowska opisała natomiast zbiorowiska synantropijne, traktując je jako niedoceniony po
tencjał współczesnych miast.

Problematyka poruszana w tym wydaniu Kwartalnika jest rozległa i dotyczy zarówno 
obszarów miast, jak i typowych terenów rolnych i leśnych.

Mam nadzieję, że prezentowane prace przyczynią się do zachowania ładu przestrzen
nego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
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