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OD REDAKTORA NACZELNEGO

Szanowni Państwo, z przyjemnością informuję, że na podstawie Komunikatu Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 roku, w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach, czasopismu
MAZOWSZE Studia Regionalne przyznano 3 punkty. Z kolei 3,5 punkta uzyskał nasz periodyk w rankingu IC Journals Master List 2012, prowadzonym przez Index Copernicus.
Wraz ze zmieniającymi się kryteriami oceny parametrycznej czasopism naukowych
zmuszeni byliśmy zawęzić krąg naszych zainteresowań. Zważywszy na specyfikę wydawcy,
jakim jest Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie oraz ze względu na
patronat nad naszym pismem Samorządu Województwa Mazowieckiego, postanowiliśmy
ograniczyć się do nowej dziedziny nauk społecznych, jaką jest nauka o polityce publicznej (public policy). Zainteresowanych szerzej, czym zajmuje się ta nowa nauka, odsyłam do
bardzo interesującego artykułu autorstwa Jerzego Woźnickiego, Nowa dyscyplina – „nauki
o polityce publicznej” usytuowana w dziedzinie nauk społecznych, opublikowanego w nr 1 czasopisma „NAUKA” w 2012 roku. Na naszych łamach publikować będziemy głównie artkuły
poświęcone zagadnieniom związanym z szeroko pojętą misją nauki i samorządów na rzecz
rozwoju społeczności lokalnych.
W numerze, który trzymacie Państwo w ręku, publikujemy pięć artykułów naukowych
i jedną relację pokonferencyjną. W część pierwszej, Analizy i Studia, znajdą Państwo artykuł autorstwa Piotra Siłki poświęcony analizie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na
Mazowszu. W tekście poruszony został również problem wykluczenia cyfrowego, który
dotyka znaczną część ludności, szczególne starszej i tej zamieszkałej na obszarach peryferyjnych. Z następnego artykułu, autorstwa Andrzeja Karpińskiego, dowiedzą się Państwo, jak
ważną rolę w rozwoju regionów odgrywa strategia długookresowa. Warto bowiem zauważyć, że strategia jest podstawowym narzędziem zarządzania procesami długookresowego
rozwoju. Ostatnim artykułem w tej części jest praca Doroty Mantey, omawiająca problemy
społeczne dotykające mieszkańców zdegradowanego osiedla robotniczego w podwarszawskim Konstancinie-Jeziornie. Autorka rozważa te problemy poprzez pryzmat rewitalizacji
osiedla, przy czym skupia się głównie na złej wewnętrznej reputacji Mirkowa.
W części drugiej, Samorząd, publikujemy artykuł autorstwa Macieja Gurbały skupiający
się na społecznej gospodarce rynkowej, określanej często jako odpowiednik gospodarki socjalistycznej lub redystrybucyjnej polityki socjalnej. Autor omawia to zjawisko socjologiczne
na przykładzie fundacji „Barka”, wskazując jednocześnie na możliwe obszary interwencji
samorządu terytorialnego na rzecz ożywienia idei społecznej gospodarki.
W ostatniej, trzeciej części, Varia, prezentujemy artykuł Zdzisława Struzika, w którym autor omówił zagadnienia poruszane w naukach polskiego papieża Jana Pawła II. Tom zamyka
relacja z I Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego, które można traktować jako interesującą
inicjatywę lokalną.

Mam nadzieję, że zawężenie tematyki naszego periodyku tylko zachęci Państwa do
częstszego sięgania po MAZOWSZE Studia Regionalne, a publikowane w nim artykuły będą
pomocne w Państwa pracy naukowej i zawodowej. Liczę też, że będą one dla samorządowców wskazówką do tworzenia dobrych praktyk i rozwiązań na rynku lokalnym.
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