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OD REDAKCJI

Koniec roku to czas podsumowań. Kwartalnik Acta Scientiarum Polonorum. Admini- 
stratio Locorum utrzymał swoją pozycję na liście czasopism naukowych po kolejnej oce
nie przeprowadzonej latem tego roku. W dalszym ciągu pracujemy, aby stanowić silną 
konkurencję na rynku wydawniczym. Prowadzimy także starania, aby czasopismo poja
wiło się w bazie cytowań. Autorom dziękujemy za wszystkie nadesłane opracowania ba
dawcze.

Numer 12(3) zawiera pięć artykułów. Skład otwiera artykuł Mariusza Antolaka doty
czący zróżnicowania i przekształceń detalu architektonicznego w wizualnym odbiorze za
budowy. Autor analizuje detale architektoniczne zabudowy regionalnej w gminie wiej
skiej Ostróda, które odgrywają zasadniczą rolę w estetyce przestrzeni.

W innym opracowaniu Leszek Dawid mierzy wzrost wartości nieruchomości na sku
tek ich podziałów i budowy urządzeń infrastruktury technicznej. Analiza dotyczy danych 
obszaru gminy Słupsk. W badaniach potwierdzono istotny wzrost wartości nieruchomości 
za sprawą wskazanych działań.

Odrębne zagadnienie porusza Marta Gross. Opracowanie autorki stanowi próbę usys
tematyzowania pojęcia gospodarowania nieruchomościami, a także zdefiniowania pojęć 
land management oraz land administration, które pojawiają się w literaturze zagranicz
nej. Zdaniem autorki zagadnienia te rozumiane są nieco odmiennie na forum międzyna
rodowym i w Polsce.

Specjalistyczna praca Justyny Maćkowskiej i Tomasza Podciborskiego stanowi meto
dyczne podejście do oceny stanu ładu przestrzennego ścieżek pieszo-rowerowych. Meto
dę zweryfikowano na konkretnym obiekcie badawczym -  odcinku nowo wybudowanej 
ścieżki pieszo-rowerowej o długości około 4 km, usytuowanej w Iławie, w woj. warmiń
sko-mazurskim.

Drugie opracowanie Tomasza Podciborskiego z Agnieszką Dąb nawiązuje do badań 
Mariusza Antolaka i dotyczy oceny zabudowy zagrodowej w aspekcie ładu przestrzenne
go. Przyjęta metoda umożliwiła ocenę poziomu zagospodarowania przestrzeni zarówno 
pojedynczych działek zagrodowych, jak i ich skupisk. Wyniki oceny mogą być pomocne 
podczas prowadzenia prac rewitalizacyjnych w jednostkach osadniczych oraz na etapie 
prac planistycznych i projektowych.

Życzę przyjemnej lektury.
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