Gliwice, 22 lutego 2013

KOMUNIKAT NR 1
Problematyka konferencji z cyklu ULAR - ODNOWA KRAJOBRAZU MIEJSKIEGO dotyczy jakości środowiska
zbudowanego i jego przemian w zmieniających się uwarunkowaniach kulturowych/społecznych, ekonomicznych i
technologicznych. Kolejna - siódma edycja konferencji, organizowana jest pod hasłem: Przyszłość Miast Średniej
Wielkości.
Konferencja ULAR 7
Częstochowskiej.

odbędzie się w dniach 26 - 27 września w 2013 roku w Kroczycach w Jurze Krakowsko -

Organizatorami konferencji są: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Instytut Architektury i Urbanistyki
Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej i Komitet Architektury i Urbanistki Polskiej
Akademii Nauk.
Tematem obrad konferencji będą problemy rozwoju miast średnich i małych. W okresie kryzysu ekonomicznego
problematyka ta nabiera znaczenia szczególnego, zwłaszcza, że taka forma urbanizacji zajmuje w polskim krajobrazie
przestrzennym ważne miejsce. Przyszły obraz kraju w znacznej mierze zależeć będzie właśnie od ich wizerunku. Autorzy i
organizatorzy konferencji proponują przebadanie zagadnień, które mogą wpłynąć na ich przyszły kształt architektoniczny i
urbanistyczny. Mianowicie:
- zależność rozwojowa od sąsiedztwa miast / regionów metropolitalnych,
- wartość miejsca w mieście małym / średnim,
- kontynuacja tradycji, czy kontekstualizm postaw twórczych w poszukiwaniu architektonicznej formy.
Organizatorzy konferencji w 2013 roku postanowili zmienić formułę konferencji. Proponują jako dopełnienie, ale i
poszerzenie obrad, włączyć do konferencji warsztaty przeznaczone dla doktorantów studiujących na kierunkach:
Architektura oraz Gospodarka Przestrzenna.
Warsztaty odbędą się w formie konkursu na publikację na temat związany z problematyką konferencji. Konkurs będzie
dwuetapowy. W etapie pierwszym uczestnicy prześlą tekst o objętości około 10 stron maszynopisu (w tym max. 3 strony
ilustracji). Wyłonione przez recenzentów najlepsze prace będą prezentowane podczas konferencji w formie posterów,
następnie opublikowane w punktowanym czasopiśmie, a autorzy zostaną zwolnieni z opłaty konferencyjnej.
TERMINARZ KONFERENCJI
Konferencja odbędzie się w dniach 26 - 27 września 2013 roku w Kroczycach w Jurze Krakowsko - Częstochowskiej w hotelu
Ostaniec.
Nadesłanie karty zgłoszenia
do 1 czerwca 2013
Wpłata kosztów uczestnictwa
do 1 września 2013
Nadesłanie tekstu w języku polskim
do 1 września 2013
Nadesłanie tekstu w języku angielskim do 1 października 2013
Planowane jest recenzowane wydawnictwo konferencyjne w języku polskim i angielskim. Tekst w języku polskim i
angielskim o objętości max. 2 x 2000 słów. Na ilustracje o rozdzielczości 300 dpi przeznaczona jest max. 1 strona.
KOSZTY UCZESTNICTWA
Opłata konferencyjna wynosi:
• 700 zł - pełna opłata konferencyjna zawiera: uczestnictwo w konferencji, druk w recenzowanym wydawnictwie
konferencyjnym, egzemplarz wydawnictwa konferencyjnego, wyżywienie podczas konferencji, 1 nocleg w pokoju 2 os.
Opłata nie pokrywa kosztów transportu na miejsce konferencji. Dopłata do pokoju 1 os. – 60 zł.
• 450 zł - opłata konferencyjna bez druku referatu w wydawnictwie konferencyjnym
• 300 zł - dla uczestników studiów doktoranckich
• 200 zł - druk w recenzowanym wydawnictwie konferencyjnym bez uczestnictwie w konferencji
Wpłaty należy dokonać na konto: Politechnika Śląska
ING Bank Śląski S.A., oddział Gliwice, nr konta 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056,
koniecznie z dopiskiem: ULAR 7
Zgłoszenia i nadesłanie materiałów należy dokonywać na adres:
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, ul. Akademicka 7, 44-100 Gliwice, z dopiskiem „ULAR 7” ,
drogą elektroniczną na adres: ular07@gmail.com lub faxem: (32) 237 16 85
Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 237 20 63; (32) 237 16 85
lub na stronie: www.konferencjaular.blogspot.com

