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OD REDAKCJI

Rozpoczynamy nowy 2014 rok z Acta Scientiarum Polonorum -  Administratio Locorum. 
Ciągle pracujemy nad wzmocnieniem czasopisma, które ukazuje się niezmiennie od dwuna
stu lat. W tym roku proponujemy naszym czytelnikom nowe tematy w zakresie gospodarki 
przestrzennej oraz rozszerzamy grono Rady Naukowej serii. Dołącza do niego dr Le Thi 
Giang, wykładowczyni Geograficznych Systemów Informacyjnych z Uniwersytetu Rolnicze
go w Hanoi (Wydział Gospodarki Przestrzennej). Poprawność statystycznych opracowań bę
dzie oceniał dr hab. Sebastian Kokot, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego (Wydział Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Statystyki), nasz nieoceniony recenzent.

Jesteśmy dumni, że czasopismo cieszy się nieustannym zainteresowaniem autorów, czy
telników oraz zaprzyjaźnionych współpracowników. Obserwujemy wzrost cytowalności na
szych publikacji, co oznacza, że w dalszej perspektywie mamy nadzieję na uzyskanie Impact 
Factor.

Pierwszy numer kwartalnika Acta Scientiarum Polonorum -  Administratio Locorum 
otwieramy publikacją Joanny Rendy i Ewy Mackoś-Iwaszko na temat „percepcji wzrokowej 
krajobrazu miasta w aspekcie sezonowej zmienności barw dendroflory”. Na przykładzie Lu
blina autorki badają wpływ barw roślin drzewiastych na atrakcyjność krajobrazu, określając 
intensywności zmian roślinności oraz długości ich trwania w następujących po sobie sezo
nach. W opracowaniu ukazano możliwość kreowania obrazu miasta przez dobór odpowied
nich gatunków roślin drzewiastych, które w okresie wegetacji przybierają intensywne barwy.

Pokrewne zagadnienie prezentuje Ewa Trzaskowska, zajmując się analizą wizualną kra
jobrazu. Autorka bada krajobraz głównych tras wjazdowych do Lublina, który wskutek in
tensywnej rozbudowy miasta ulega znacznemu zniekształceniu i ginie w potopie reklam oraz 
tablic informacyjnych. Dowodzi znaczenia bram wjazdowych jako elementu reprezentacyj
nego i kreującego pierwsze wrażenie o danej miejscowości.

Odrębne zagadnienie porusza Małgorzata Renigier-Biłozor. Podejmuje próbę oceny 
wpływu sytuacji społeczno-gospodarczej kraju na wartość nieruchomości mieszkaniowych. 
Zadanie szczegółowe, dotyczące ustalenia czynników i ich istotności w określaniu wartości 
nieruchomości na rynku krajowym oraz lokalnym, zrealizowała, wykorzystując metody sta
tystyczne, analizy korelacji i regresji.

W innym opracowaniu Ryszard Źróbek, Mariusz Ogniewski oraz Marek Piotrowski 
określają zasady usprawnienia wybranych procedur ewakuacji w procesie zarządzania nieru
chomościami. W artykule szczególnie skoncentrowano się na czynnościach analiz programu 
Pathfinder jako narzędzia inżynierii bezpieczeństwa w procesie tworzenia planów ewaku
acyjnych dla danej nieruchomości.

Skład numeru 13(1)2014 dopełnia artykuł Jana Żukovskisa oraz Jolanty Vilkevicute, 
w którym przedstawiono problemy zatrudnienia w rolnictwie na Litwie w relacji do zmian 
przestrzennych terenów rolnych.

Wszystkim autorom dziękuję za interesujące opracowania, a czytelnikom życzę miłej 
lektury.
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