ZAPROSZENIE
Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki
Śląskiej rozpoczyna cykl konferencji naukowych pod nazwą:

REGION – MIASTO – WIEŚ
Konferencje będą miały charakter interdyscyplinarny, a zapraszamy na nie
reprezentantów różnych dyscyplin nauki i działalności praktycznej: architektury i urbanistyki,
planowania przestrzennego, socjologii, ekonomii, nauk o ziemi a także urzędników, polityków,
projektantów, planistów i inne osoby zainteresowane problematyką kształtowania przestrzeni.

MIESZKAĆ W MIEŚCIE
to tytuł pierwszej konferencji, na której chcemy poruszyć zagadnienia dotyczące
współczesnego mieszkalnictwa. Dynamiczne zmiany społeczne i gospodarcze powodują
pojawianie się wielu problemów, które szeroko rozumiana urbanistyka musi rozpoznać,
przewidzieć ich skutki, próbować wskazać rozwiązania – także w zakresie tworzenia
przestrzeni dla mieszkania.
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Wśród najważniejszych należałoby wymienić:
zmianę modelu rodziny i typu gospodarstwa domowego,
zmianę stylu życia,
starzenie się społeczeństwa,
migracje,
niejasną politykę mieszkaniową władz publicznych,
ograniczanie dostępnego budownictwa mieszkaniowego,
słabą kontrolę władz publicznych nad zagospodarowaniem przestrzeni.

W Polsce, zdaniem wielu, ciągle mamy za mało mieszkań – jednocześnie około siedem
procent lokali pozostaje niezamieszkanych. Dobrze widoczne są setki nowych, luksusowych
osiedli mieszkaniowych a jednocześnie ponad dziesięć procent mieszkań nie spełnia
podstawowych standardów (wg Spisu Powszechnego z 2011 roku). Od wielu lat niepokój budzi
gwałtowna i chaotyczna suburbanizacja i rozlewanie się miast a równocześnie miasta niewiele
robią dla poprawienia jakości przestrzeni mieszkalnych w śródmieściach. Te i inne paradoksy
prowokują do stawiania pytań o przyczyny tego stanu rzeczy i o propozycje rozwiązań
zauważonych problemów.
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INFORMACJE
TERMIN: 16 – 17 października 2014 (czwartek – piątek)
• nadsyłanie zgłoszeń: 31.05.2014
• informacja o zakwalifikowaniu zgłoszeń: 30.06.2014
• wpłata opłaty konferencyjnej: 31.07.2014
• nadsyłanie pełnych tekstów publikacji: 16.10.2014
MIEJSCE: Gliwice (dokładne miejsce podane w następnym komunikacie)
KOSZTY: Opłata konferencyjna: pełna: 700 zł, bez publikacji: 600 zł, dla doktorantów: 350 zł.
Opłata zawiera:
• 16.10. – lunch, kolację,
• 17.10. – lunch (w trakcie wycieczki);
• materiały konferencyjne,
• publikację recenzowanego artykułu (wskazane przez recenzentów artykuły
opublikowane zostaną
w „Architecture – Civil Engineering – Environment”
czasopiśmie z grupy B – 5 pkt, tłumaczenie we własnym zakresie uczestników,
pozostałe w „Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej”)
Opłatę należy przesłać na konto:
Politechnika Śląska, ING Bank Śląski S.A., O/ Gliwice, 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056
tytuł przelewu : RMW – Mieszkać w mieści - imię i nazwisko
Rezerwacja i opłata noclegów we własnym zakresie (wybrane hotele na końcu komunikatu)
WARUNKI ZGŁOSZENIA
Kartę zgłoszenia wraz z abstraktem (wersja elektroniczna - format MS Word, 250 słów) należy
przesłać pocztą elektroniczną na adres: agata.twardoch@polsl.pl lub miachal.stangel@polsl.pl
(doktoranci) do dnia 30.05. Po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu do udziału należy
uiścić opłatę i przesłać dowód wpłaty do 31.07.2014. Na pełny tekst publikacji oczekujemy
najdalej do dnia konferencji.
STRUKTURA KONFERENCJI
Podczas konferencji odbędą się:
• sesje plenarne,
• sesje panelowo-dyskusyjne,
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sesje posterowe (dla doktorantów i młodych naukowców),
wycieczka: zwiedzanie wybranych obiektów i terenów – spotkania z projektantami i
zarządcami (dokładny plan zwiedzania i przejazdu w programie szczegółowym).
PUBLIKACJE
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skróty (nadesłane abstrakty) w postaci materiałów konferencyjnych.
recenzowane artykuły w Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej.
artykuły wskazane przez recenzentów mogą być publikowane (w języku angielskim) w
„Architecture – Civil Engineering – Environment” - czasopiśmie z grupy B – 5 pkt.
organizatorzy przewidują także możliwość udziału w konferencji bez publikacji –
szczególnie dla zainteresowanych w udziale w sesji panelowo-dyskusyjnej.
KOMITET NAUKOWY
Prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło Przewodniczący, Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell, Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. Inż. arch. Zbigniew Kamiński, Politechnika Śląska
Prof. dr hab. Andrzej Klasik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Prof. dr hab. Florian Kuźnik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. inż. arch. Robert Masztalski, Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. Marek Szczepański, Uniwersytet Śląski
Prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska, Politechnika Krakowska
Prof. dr hab. inż. arch. Adam Szymski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.
KOMITET ORGANIZACYJNY
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Przewodniczący: prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło
dr inż. arch. Tomasz Bradecki (sprawy organizacyjne)
609 091 757, tomasz.bradecki@polsl.pl
dr inż. arch. Agata Twardoch (referaty i publikacja)
604 783 034, agata.twardoch@polsl.pl
dr inż. arch. Michał Stangel (Kdwa – doktoranci i młodzi naukowcy)
693 779 007 michal.stangel@polsl.pl
PATRONAT MEDIALNY

Architektura Murator

Wybrane hotele w Gliwicach:
Hotel QUBUS, ul. Dworcowa 27, tel.: +48 32 300 1 100 (przy powołaniu się na Politechnikę Śląską –
specjalna cena pokoju)
Hotel SYLVIA, u. Studzienna 8, tel. +48 32 70 11 200
Hotel DIAMENT PLAZA, ul. Zwycięstwa 30, tel.: +48 32 721 70 00
Hotel MIKULSKI, ul. Dąbrowskiego 24, tel. +48 32 3318201
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PROGRAM WSTĘPNY KONFERENCJI

16.10. 2014 Czwartek
09.30 Rejestracja uczestników
10.00
10.30
12.00
12.30
15.00
16.00
17.00
18.30

Otwarcie konferencji
Sesja plenarna cz.1
Przerwa
Sesja plenarna cz.2
Lunch
Sesja posterowa
Sesja panelowo-dyskusyjna cz.1
Zakończenie obrad

19.30 Kolacja

17.10.2014 Piątek
9.30 Sesja panelowo – dyskusyjna cz.2
11.00
13.30
14.30
17.00

Centrum Edukacyjno – Kongresowe
Politechniki Śląskiej
Gliwice ul. Konarskiego 18 b

Wyjazd na wycieczkę
Lunch
Ciąg dalszy wycieczki
Zakończenie wycieczki i konferencji

Miejsce podane zostanie w kolejnym
Komunikacie

Centrum Edukacyjno – Kongresowe
Politechniki Śląskiej
Gliwice ul. Konarskiego 18
Gliwice, Ruda Śląska, Katowice

Szczegóły i materiały na stronie internetowej : http://konferencje.polsl.pl/rmw
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
- czas na prezentację referatu w sesji plenarnej wynosi 15 minut,
- detale dotyczące posterów w części KDWA6, oraz na stronie konferencji
- mapki i plany związane z wycieczką do pobrania w dziale download na stronie konferencji
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