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Oddajemy do Państwa rąk pierwszy numer periodyku naukowego „MAZOWSZE
Studia Regionalne”. Realizuje on wytyczne I Forum Mazowieckiego, podczas którego
Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik wyraził, w imieniu samorządu województwa, oczekiwania względem środowiska naukowego Mazowsza
w zakresie współpracy nad kształtowaniem polityki rozwoju naszego regionu.
W tym aspekcie tak ważna jest więc możliwość przedstawiania opinii publicznej
środowisku naukowemu oraz politykom i samorządowcom dorobku naukowego
ośrodków mazowieckich. Jest ona także związana z drugim okresem programowania i zarządzaniem przez samorząd województwa funduszami europejskimi
Regionalnego Programu Operacyjnego. Zwiększa on bowiem zakres wspierania instytucji naukowych i szkół wyższych w celu podniesienia jakości ich bazy naukowej.
Samorząd województwa stał się zatem ważnym partnerem w realizacji perspektyw rozwojowych nauki na Mazowszu. Współfinansuje także wiele przedsięwzięć
związanych z innowacjami i przedsiębiorczością, na rzecz których zaangażowane
są mazowieckie środowiska naukowe.
Wpisując się w wymienione wyżej działania samorządu, niniejszy periodyk
spełnia dwa cele. Pierwszy, uniwersalny, czyniąc z dorobku mazowieckiego środowiska naukowego społeczną użyteczność, a zatem stwarzając możliwość realizacji
społecznej funkcji nauki. Drugi, promocyjny, prezentując dorobek największego
i z największymi osiągnięciami na skalę regionalną, ogólnopolską i międzynarodową regionu naukowego w Polsce.
Nad zawartością i poziomem merytorycznym periodyku czuwa Rada
Redakcyjna, do uczestnictwa w której Marszałek Województwa Mazowieckiego
zaprosił wybitnych uczonych z warszawskich uczelni wyższych, reprezentujących
różne dziedziny naukowe. To daje nam gwarancję, że dzięki profesjonalnej ocenie
publikować będziemy najlepsze z nadsyłanych prac.
Zadaniem Rady Redakcyjnej i Komitetu Redakcyjnego jest więc prezentacja
dorobku naukowego z różnych dziedzin nauki mazowieckiej. Ponadto zamierzamy dzielić się z Czytelnikami tymi pracami naukowymi, które są wykonywane na
zlecenie samorządu województwa lub są wynikami badań, prowadzonych przez
same jednostki organizacyjne samorządu. Będą one prezentowane w części drugiej
każdego numeru pt. Samorząd. Chcemy także informować Czytelników o aktualno-

ściach naukowych dziejących się na Mazowszu, a także zamieszczać recenzje ważniejszych publikacji mazowieckich naukowców (Część III. Varia).
Wydawanie „MAZOWSZE Studia Regionalne” rozpoczynamy od publikacji
dwóch numerów rocznie. Jednakże, jak się spodziewamy, zainteresowanie środowiska naukowego tym periodykiem pozwoli na zwiększenie liczby jego wydań
w danym roku. Zgodnie z założonym planem, w dalszej perspektywie zamierzamy
publikować „MAZOWSZE Studia Regionalne” w wersji elektronicznej, a w następnie
także w języku angielskim.
Pierwszy numer „MAZOWSZE Studia Regionalne” otwiera wykład Marszałka
Województwa Mazowieckiego o aktualnych problemach związanych z podmiotowością zarządzania regionalnego, wygłoszony w Krajowej Szkole Administracji
Publicznej w Warszawie. Pozostałe artykuły w Części I. Studia i Analizy poświęcone
są wieloaspektowym uwarunkowaniom rozwoju zarówno regionalnego, jak i lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiego. Liczę, że
wzbudzą one naukowe zainteresowanie Czytelników, a ponadto dadzą pogląd na
możliwe i uzasadnione kierunki rozwoju województwa mazowieckiego.
Oczekując życzliwego przyjęcia „MAZOWSZE Studia Regionalne”, zwracam się
z prośbą o nadsyłanie artykułów do kolejnych wydań periodyku.
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