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Elõszó
A városrehabilitáció napjainkban a közérdeklõdés homlokterébe került. A városfejlesztésben és városépítésben tevékeny szakemberek és tudományos kutatók
mellett a döntéshozók és egyre gyakrabban a helyi lakosság is kitüntetett figyelemmel kíséri a városainkban zajló felújítási folyamatokat. A rendszerváltozás után a rehabilitáció beindulása a településeken sokáig váratott magára, hiszen az átalakulás elsõ
éveiben még hiányoztak a folyamat irányításához és finanszírozásához szükséges
struktúrák. A fenti háttérstruktúrák mára kialakultak, s a felújítási tevékenységet számos Európai Uniós, kormányzati, önkormányzati és helyi szereplõ segíti. Az önkormányzatok is felismerték a városrészek megújításának jelentõségét és a felújításba
korábban bekapcsolódó városoknak köszönhetõen már sikerekrõl is beszámolhatunk
és érzékelhetjük a pozitív változásokat.
A hazai szakirodalomban a rendszerváltozás óta viszonylag kevés olyan tudományos munka jelent meg, amely a városrehabilitáció elméleti és gyakorlati tapasztalatait összegzi. Ezt a hiányt próbálja pótolni tanulmánykötetünk, amely összefoglalja
a közelmúlt városfelújítási tevékenységének nemzetközi és hazai eredményeit. A folyamatot elsõsorban a társadalom szempontjából közelítjük meg és vizsgáljuk, hiszen
a felújítási programok középpontjában végsõ soron a helyi társadalom életkörülményeinek a javítása áll. Ennek megfelelõen a kötet tanulmányaiban az építészeti és gazdasági hatások elemzése mellett kiemelt hangsúlyt kap a rehabilitáció társadalmi hatásainak a bemutatása.
A Városrehabilitáció és társadalom c. kötet 13 tanulmányt jegyez. A kiadványban kutatók és gyakorló szakemberek írásait olvashatjuk, illetve a tanulmányok
egy része a szerkesztõ  Egedy Tamás  témában folytatott kutatási eredményeinek
összefoglalása. A tanulmánykötet témaválasztéka gazdag, az írások több témakört is
megszólítanak. Az elméleti alapok mellett az Európai Unió városrehabilitációs politikájáról, a nemzetközi városregenerációs kezdeményezések tapasztalatairól, valamint
a hazai felújítási folyamatok gyakorlatáról és eredményeirõl is olvashatunk a kötetben. Önálló témakörként említhetõ a lakótelep-rehabilitáció kérdéseinek vizsgálata, a
mûemlékvédelem és a városfelújítás kapcsolatának elemzése, valamint a zöldterületi
rehabilitáció társadalmi hatásainak bemutatása. Tanulmánykötetünkkel átfogó képet
szeretnénk adni a hazai városrehabilitáció eddigi eredményeirõl és tapasztalatairól, információkat és segédkezet nyújtva mindazok számára, akik a téma iránt érdeklõdnek,
vagy maguk is tevékenyen részt vesznek a felújítási folyamatokban.
EGEDY TAMÁS
szerkesztõ
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