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Numer 20 już dostępny! Sprawdź nr DOI!

Data: 02 czerwiec 2017
Już jest dostępny numer 20, który zawiera artykuły poruszające zagadnienia z zakresu ochrony i
kształtowania krajobrazu oraz współczesnych problemów architektonicznych.
Czytaj więcej...

Numer 19 już dostępny

Data: 05 grudzień 2016
Już jest dostępny kolejny 19 numer naszego periodyku, który zawiera materiały będące efektem VII
Konferencji Naukowo – Technicznej ARCHBUD 2015 – „Problemy współczesnej architektury i
budownictwa” zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie.
Czytaj więcej...

Zapraszamy do nadsyłania artykułów

Data: 14 październik 2016
Zapraszamy do publikowania na łamach periodyku naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”.
Aktualnie przyjmujemy teksty do numerów, które zostaną wydane w 2017 roku. Nadsyłane artykuły
mogą mieć charakter naukowy lub informacyjny dotyczący własnych doświadczeń i praktyk.
Czytaj więcej...

Numer 18 już dostępny

Data: 25 sierpień 2016
Już jest dostępny kolejny numer naszego periodyku. Jest to pierwsze wydanie, w którym artykuły
naukowe zostały oznaczone nr DOI. Zapraszamy do jego lektury! Numer 18 zawiera artykuły
poświęcone trzem odrębnych obszarom tematycznym.
Czytaj więcej...

Nr DOI

Data: 21 lipiec 2016
Miło jest nam poinformować Czytelników, że wydawca naszego periodyku – Mazowieckie Biuro
Planowania Regionalnego w Warszawie – przystąpił do międzynarodowego stowarzyszenia
wydawców CrossRef – Publishers International Linking Association Inc. (PILA) – i otrzymał nr DOI
dla wydawnictwa:
Czytaj więcej...

Nowy Redaktor naczelny

Data: 19 lipiec 2016
Miło nam jest poinformować, że od dnia 21 stycznia 2016 roku „MAZOWSZE Studia Regionalne” ma
nowego Redaktora naczelnego. Została nim pani dr inż. arch. Adriana Barbara Cieślak,
Czytaj więcej...

Rada redakcyjna w nowym składzie

Data: 19 lipiec 2016
W 2016 roku skład Rady redakcyjnej powiększył się o nowych naukowców reprezentujących świat
nauki, zarówno z terenu województwa mazowieckiego, jak i województwa łódzkiego. W kwietniu do
grona Rady redakcyjnej dołączyli:
Czytaj więcej...

Nowa siedziba redakcji

Data: 21 październik 2015
Szanowni Państwo, od dnia 26 października 2015 r. redakcja periodyku MAZOWSZE Studia

Regionalne znajduje się w nowej siedzibie przy ulicy Nowy Zjazd 1 w Warszawie. Zmianie uległ także
adres wydawcy.
Czytaj więcej...

Indeksacja w bazie CEJSH

Data: 17 listopad 2014
Już niedługo angielskojęzyczne abstrakty artykułów publikowanych na łamach MAZOWSZE Studia
Regionalne znajdą się w międzynarodowej bazie The Central European Journal of Social Scienses
and Humanites. Indeksacja w CEJSH przyczyni się
Czytaj więcej...

MSR obecny na konferencji projektu TRM

Data: 15 listopad 2014
13 listopada 2014 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie zorganizowano konferencję pt.: „Razem
dla Mazowsza” podsumowującą projekt Trendy rozwojowe Mazowsza. W wydarzeniu tym
uczestniczyli także członkowie redakcji MAZOWSZE Studia Regionalne
Czytaj więcej...
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