
Autorzy publikacji podjęli ważny temat odwołujący się do aktualnych aspektów planowania 
i eksploatacji obszarów zurbanizowanych. Przedstawili złożone problemy projektowania 
i użytkowania widziane poprzez pryzmat wybranych zagadnień dotyczących współczesnych 
obszarów zurbanizowanych w kontekście problemów i zagrożeń powstających w trakcie ich rozwoju. 
W przedłożonej monografii przedstawiono szereg artykułów dotyczących zagadnień polskich 
i zagranicznych połączonych w spójną całość. Tematy zostały opracowane w oparciu o badania 
naukowe dotyczące procesów przekształceń archtektoniczno-urbanistycznych występujących w XX 
i XXI wieku. Takie ujęcie podjętego tematu stanowi istotne uzupełnienie wiedzy o zagadnienia mniej 
rozpoznane w kontekście dynamicznych przemian ustrojowych.

(fragment recenzji prof. dr hab. inż. arch. Marii J. Żychowskiej)
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PRZEDMOWA

Preface

Monografia pt. Zabudowa na obszarach zurbanizowanych, zagrożonych oraz trudnych wydana pod redak-
cją dr inż. arch. Joanny Gil-Mastalerczyk jest publikacją stanowiącą pokłosie Międzynarodowej Konferencji 
Naukowej Studentów, Doktorantów i Pracowników Nauki, która odbyła się w dniu 3 marca 2017 roku na 
Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Dotyczy bardzo ważnego, ale 
jednocześnie trudnego i złożonego problemu, jakim jest prowadzenie działalności architektonicznej oraz bu-
dowlanej na terenach niesprzyjających zagospodarowywaniu. Pracownicy nauki, studenci i doktoranci z kraju 
i z zagranicy w swoich opracowaniach tworzących monografię przedstawili w sposób kompetentny i rzeczowy 
możliwości realizacji zabudowy właśnie na takich niesprzyjających obszarach zurbanizowanych, zagrożonych 
oraz trudnych. Zaprezentowali możliwości rozwiązania tego złożonego zagadnienia architektonicznego, urba-
nistycznego oraz budowlanego.
Monografia pt. Zabudowa na obszarach zurbanizowanych, zagrożonych oraz trudnych jest kolejną interesują-
cą zwartą publikacją naukową wydaną w ostatnim czasie przez pracowników Katedry Architektury i Urbani-
styki Politechniki Świętokrzyskiej. Świadczy to o dynamicznym rozwoju kadry naukowej. 
Życzę wszystkim pracownikom Katedry Architektury i Urbanistyki kolejnych interesujących publikacji do-
tyczących istotnych problemów architektury i jednocześnie przyczyniających się do rozwoju ich potencjału 
naukowego.

Marek Iwański
Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury


