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Fragment Zakończenia 

W miastach mieszka obecnie ponad 60% Polaków. Zatem zagadnieniami obszarów zurbanizowanych 

zainteresowana jest większość polskiego społeczeństwa. Podejmowanie wyzwań technicznych 

związanych z rozwojem miast, ale także efektywne rozwiązywanie ich problemów, może odbyć się 

jedynie przy zaangażowaniu nauki. 

W niniejszej monografii postawiono sobie za cel interdyscyplinarne spojrzenie na polskie miasta 

i wybrane zagadnienia związane z miastami, ich infrastrukturą i budowlami miejskimi. Jest to jednak 

spojrzenie specyficzne - spojrzenie pracowników nauki, którzy wiedzą swą wspomagają rozwój miast 

i rozwiązywanie ich problemów. 

Autorami poszczególnych rozdziałów są wybitni specjaliści z różnych dziedzin. Przedstawiono wybrane 

zagadnienia urbanistyczne, architektoniczne oraz socjologiczne. Pokazano także rozwiązania 

techniczne, jakie nauka ma do zaoferowania mieszkańcom miast w zakresie infrastruktury miejskiej 

(sieci i układów komunikacyjnych), budowli wysokich, zabudowy centrów miast, osiedli z budynków 

wielkopłytowych oraz kształtowania budynków miejskich z uwzględnieniem komfortu użytkowania. 
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