Cel

konferencji:

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej kontynuuje
tematykę poprzednich konferencji nad tożsamością miasta
organizowanych w Zespole Pałacowym w Czerniejewie.
Z ich przebiegu wynika konieczność dalszych badań i
dyskusji, które byłyby wyrazem powiązania przeszłości „z
tętniącym życiem dniem dzisiejszym i przyszłością”1.
Celem 4 Konferencji jest przedstawienie i
przedyskutowanie istotnych problemów spójnego rozwoju
miasta i zachowania tożsamości przestrzennej, kulturowej,
krajobrazowej oraz społecznej.
Należy odpowiedzieć na trudne pytania. Jakie czynniki
kształtują współczesne miasto i decydują o jego tożsamości?
Jak jest rola prawa i mechanizmów ekonomicznych? Jaka
jest rola urbanistów i architektów, inwestorów oraz
społeczności lokalnej w kształtowaniu współczesnego i
przyszłego obrazu miasta? Tematami 4 Konferencji będą:

TOŻSAMOŚĆ MIASTA
W DOBIE GLOBALIZACJI.
4
KONFERENCJA NAUKOWA

Organizator:
Politechnika Poznańska, Wydział Architektury,
Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego
ul. Nieszawska 13c, 60-021 Poznań
tel: 0-61 665 32 60, faks: 0-61 665 32 61
Miejsce konferencji:
Zespół Pałacowy Czerniejewo, ul. gen Lipskiego 5,
62-250 Czerniejewo,
tel: 061 427 30 30, fax: 061 424 32 98
Termin:
26 – 27 PAŹDZIERNIKA 2012

 Tożsamość miasta i polskie prawo
Czy Polskie prawo pozwala miastom na zachowanie swojej
tożsamości? Co decyduje o współczesnym wizerunku
polskiego miasta? Jakie prawo, czyje decyzje i czyje prawo?
 Społeczne wartości tożsamości miasta
Społeczność lokalna chce aktywnie uczestniczyć w życiu
swojego miasta i decydować o jego wizerunku. W jaki sposób
uzyskują wiedzę o wartościach swojego miasta? Jak
wyrażają swoją świadomość w kreowaniu tożsamości miasta?
 Obraz miasta
Rola i miejsce wartości kulturowych i krajobrazowych w
planach urbanistycznych i działaniach inwestycyjnych.
Programy rewitalizacji i odnowa urbanistyczna. Znaczenia
ruchów migracyjnych w kreowaniu obrazu miasta. Jak
zmienia się zabudowa przez szybko rozwijające się ośrodki
miejskie?
 Tożsamość dawnych jednostek miejskich i
szanse ich rozwoju
Jakie funkcje posiadają jednostki osadnicze, które utraciły
prawa miejskie? Czy mają szansę na odzyskanie praw
miejskich? Jaka powinna być ich rola w rozwoju sieci
osadniczej regionu i kraju?
Organizatorzy wyrażają przekonanie, że prezentacja
problemów i ich rozwiązań na przykładach miast
reprezentujących różne regiony, skale przestrzenne, wartości
kulturowe i przyrodnicze, sprzyjać będzie merytorycznej
dyskusji i wniesie użyteczny wkład zarówno do badań nad
polskimi miastami, dydaktyką jak i praktyką planistyczną i
projektową.

Kom it e t Nau ko w y:
 prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać, Przewodniczący Komitetu
Architektury i Urbanistyki PAN
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 prof. dr hab. inż. arch. Hanka Zaniewska –
Przewodnicząca, Poznań
 dr hab. inż. arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg prof. PP,
Poznań
 prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell, Warszawa
 prof. dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz, Kraków
 prof. dr hab. Inż. arch. Wojciech Kosiński, Kraków
 prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa, Gliwice
 dr hab. inż. arch. Joanna Olenderek, prof. PŁ, Łódź
 dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka, prof. PWr, Wrocław
 dr hab. inż. arch. Grażyna Dąbrowska-Milewska, prof. PB,
Białystok

Kom it e t O rg an iz a c yjn y:
 dr inż. arch. Rafał Graczyk
– sekretarz konferencji, e-mail:

konferencja_wapp@put.poznan.pl




tel: 0-61 665 32 70, faks: 0-61 665 32 61
mgr inż. arch. Joanna Kołata
dr inż. arch. Borys Siewczyński
biuro sekretariatu: Ewa Marlewska
Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego
ul. Nieszawska 13c, 60-021 Poznań
tel: 0-61 665 32 60, faks: 0-61 665 32 61

T erm in y:

Przesłanie karty zgłoszenia z tytułem artykułu i
streszczeniem w języku polskim
i angielskim [faks, e-mail]
do 1 czerwca 2012

Nadesłanie pełnego tekstu artykułu
w formie elektronicznej [na płycie CD: pliki
tekstowe+zdjęcia, osobno zdjęcia
w formacie JPG, rozdzielczość 300 dpi]
do 5 lipca 2012

Wniesienie opłaty konferencyjnej
do 15 lipca 2012

nr 89 1090 1362 0000 0001 1667 8037

w

Z akw at e ro wan i e :
Uczestnicy konferencji rezerwują noclegi w Czerniejewie oraz
pokrywają
koszty
dojazdu
i
zakwaterowania
we własnym zakresie.
Zespół Pałacowy Czerniejewo, ul. gen Lipskiego 5,
62-250 Czerniejewo,
tel: 061 427 30 30, fax: 061 424 32 98
recepcja@czerniejewo-palac.pl
Wyt ycz n e ed yt o rs kie:
Plik MS Word; maksymalna długość tekstu 6 stron A4 [Times
New Roman, 11 pkt., odstępy pojedyncze] w tym
maksymalnie ½ strony streszczenia i 2 strony ilustracji.
Ilustracje umieszczone w tekście należy dołączyć w formie
odrębnych plików JPG, biało-czarne [rozdzielczość 300 dpi].
Układ tekstu: imię i nazwisko autora, jednostka naukowobadawcza lub instytucja, tytuł artykułu oraz streszczenie
w języku polskim i angielskim, tekst artykułu, literatura
maksymalnie do 10 pozycji.
Artykuły zgłoszone i przyjęte do druku na Konferencję, ukażą
się w Zeszytach Naukowych PP oraz na stronie internetowej
Politechniki Poznańskiej w formacie PDF
Formularz zgłoszeniowy i aktualne informacje
na stronie:

Op łat a ko n f e ren cyjn a :
wynosi 550,- PLN i obejmuje:
 uczestnictwo w obradach (2 dni),
 druk jednego artykułu w recenzowanych zeszytach
naukowych PP ,
 pakiet materiałów konferencyjnych,
 catering w przerwach obrad,
 2 obiady,
 uroczystą kolację.
Wpłaty należy dokonać na
ko n t o o rg a n iz at o ra :
Bank Zachodni WBK SA, 6 Oddział

Adres do korespondencji:
 E-mail: konferencja_wapp@put.poznan.pl
z dopiskiem „4 Konferencja WA PP”
 poczta: Politechnika Poznańska,
Wydział Architektury, IAiPP
ul. Nieszawska 13c, 60-021 Poznań,
z dopiskiem „4 Konferencja WA PP”
 faks: 061 665-32-61, 061 665-33-00
z dopiskiem „4 Konferencja WA PP”

Poznaniu

Koniecznie z dopiskiem „4 Konferencja WAPP” oraz
nazwiskiem osoby, za którą dokonywana jest wpłata.
Biuro sekretariatu konferencji posiada upoważnienie
wystawiania faktur. Zamiar otrzymania faktury należy
zaznaczyć na formularzu zgłoszeniowym, a na blankiecie
wpłaty podać dane płatnika, na którego ma zostać wystawiona
faktura.

http://info.put.poznan.pl/konferencje/WA2012
W najbliższym czasie otrzymają Państwo komunikat
nr 2, w którym zawarte zostaną szczegółowe wytyczne
edytorskie oraz informacje o możliwościach dojazdu
i kosztach zakwaterowania w Czerniejewie.

