
Szanowni Państwo!

Pragnę poinformować, że Redakcja „Samorządu Terytorialnego” zamierza wprowadzić w 2010 r. nowy 
dział pisma, pt. „Informatorium naukowe”, w którym chcemy informować o najnowszych wydarzeniach 
naukowych, dotyczących samorządu terytorialnego oraz różnych aspektów decentralizacji terytorialnej 
i w tym kontekście – także problemów ustroju administracyjnego państwa oraz organizacji i działalności 
władz lokalnych i regionalnych. 

W związku z tym pozwalam sobie prosić Państwa o przysyłanie do Redakcji, na bieżąco lub okresowo, 
informacji o przyjętych pracach habilitacyjnych i obronionych rozprawach doktorskich związanych z tą te-
matyką, a także o ukończonych projektach i pracach badawczych oraz przeprowadzonych konferencjach 
naukowych. Prosimy o następujące dane, które będziemy publikować:

• prace doktorskie i habilitacyjne: tytuł, autor, recenzenci (a w odniesieniu do prac doktorskich 
– także promotor), miejsce i data obrony, informacja o publikacji pracy lub innej formie jej udostępnienia.
Będę również bardzo wdzięczny za nadesłanie do Redakcji wykazów prac habilitacyjnych i rozpraw 
doktorskich dotyczących powyższych zagadnień, obronionych w okresie 1990-2009. Wykazy te, 
z danymi jak wyżej, także będziemy sukcesywnie zamieszczać w „Informatorium”; 

• projekty i prace badawcze: tytuł, autor/autorzy (a w przypadku prac zespołowych – także kierownik ze-
społu), ew. recenzenci, instytucja prowadząca projekt (ew. badania własne), data ukończenia, informacja 
o publikacji lub innej formie udostępnienia; 

• konferencje naukowe: tematyka i data, instytucja organizująca, informacja o publikacji lub innej formie 
udostępnienia materiałów konferencyjnych. 

Z przyjemnością będziemy też publikować zaproszenia do współpracy badawczej i do udziału w konfe-
rencjach naukowych, jeśli tylko otrzymamy je z odpowiednim wyprzedzeniem i z informacją, gdzie można 
znaleźć bliższe szczegóły dotyczące propozycji.

Sądzę, że publikacja takich danych pozwoli ulepszyć obieg informacji naukowej w omawianym zakresie, 
z korzyścią zarówno dla zainteresowanych osób i placówek naukowych, jak i – być może – dla praktyki 
administracyjnej i państwowej. 

W związku z powyższym bardzo proszę także o podanie – być może przy okazji pierwszej korespondencji 
– nazwiska osoby, z którą w powyższych sprawach Redakcja będzie się mogła kontaktować.

Z wyrazami szacunku,

Prof. Michał Kulesza
Red. Nacz. „Samorządu Terytorialnego”
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