
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA 
REWITALIZACJA I KULTURA PRZESTRZENI  
W ROZWOJU LOKALNYM 
 

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego 
15 listopada 2013r. Warszawa 

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rewitalizacja i kultura 
przestrzeni w rozwoju lokalnym”, która odbędzie się w dniu 15 listopada 2013 
w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie przy ul. Elektronowej 2 

 

Celem konferencji jest aktualizacja problemów zdefiniowanych oraz zdefiniowanie nowych, 
istniejących, ale jeszcze niezbadanych w obszarze rewitalizacji terenów zamieszkałych – 

rewitalizacji rozumianej jako całościowy proces naprawczy zdegradowanych stref 
architektoniczno-urbanistycznych danego obszaru, ale także stref społecznych 

i gospodarczych. Program konferencji został rozszerzony o rozwój jakościowy krajobrazu 
otwartego, uznając że proces naprawczy należy badać całościowo, jako proces będący 

elementem rozwoju kultury przestrzeni. 
 

Konferencja obradować będzie w dwóch sekcjach tematycznych: 
1. Rewitalizacja terenów zamieszkałych / Rewitalizacja obszarów krajobrazowych –

prowadzący: prof. nzw. dr inż. arch. Marek Budzyński, prof. nzw. dr hab. inż. arch. Jeremi Królikowski 
2. Rewitalizacja jako proces społeczno-gospodarczy naprawy miast – 

prowadzący: dr Edyta Masierek, dr Andrzej Gałązka, dr Dariusz Korpetta 

RADA PROGRAMOWA: 

 dr Anna Dziewulska, Dziekan Wydz. Zarządzania, 

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego 

 prof. nzw. dr inż. arch. Marek Budzyński, PW 

 prof. nzw. dr hab. inż. arch. Jacek Dominiczak, 

ASP w Gdańsku 

 dr Andrzej Gałązka, SGH w Warszawie 

 prof. nzw. dr hab. inż. arch. Krystyna 

Guranowska-Gruszecka, SWiBJ, PW 

 prof. zw. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell, PW 
 

HARMONOGRAM KONFRENCJI 
7.10.2013 Ostateczny termin rejestracji udziału 
w konferencji dla Uczestników zgłaszających referaty 
21.10.2013 Ostateczny termin przesłania referatu 
28.10.2013 Potwierdzenie przyjęcia referatu 
28.10.2013 Ostateczny termin rejestracji udziału 
w konferencji dla Uczestników bez referatu 
31.10.2013 Przesłanie zaproszeń dla Uczestników 
wraz z programem konferencji 
15.11.2013 Konferencja 

 

 dr Dariusz Korpetta, SGGW w Warszawie 

 prof. nzw. dr hab. inż. arch. Jeremi Królikowski – 

Przewodniczący Rady, SWiBJ, SGGW w Warszawie  

 dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, PG 

 dr Edyta Masierek, Forum Rewitalizacji - Wiceprezes 

 dr Waldemar Siemiński, PW 

 prof. nzw. dr hab. inż. arch. Waldemar Wawrzyniak, 

   SWiBJ, PWr 

 prof. zw. dr hab. inż. arch. Wojciech Zabłocki, WSEiZ 
 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 
9.30-10.00 - rejestracja Uczestników 
10.00-10.10 - powitanie Uczestników 
10.10-10.30 - wprowadzenie - prof. arch. Jeremi Królikowski 
10.30-12.30 - wystąpienia Ekspertów – Rada Programowa 
12.30-12.45 - przerwa kawowa 
12.45-14.00 - referaty – I sekcja 
14.00-14.30 - przerwa obiadowa 
14.30-15.45 - referaty – II sekcja 
15.45-17.30 – dyskusja 

Zapraszamy do publikacji i wygłoszenia referatu na konferencji. Publikacja monografii w grudniu 2013r. (4 pkt za 
opublikowany rozdział w monografii). W przypadku dużej liczby zgłoszeń Rada Programowa Konferencji zastrzega 
sobie prawo do ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu referatu do wygłoszenia. Uczestnictwo w konferencji, 
wystąpienie oraz publikacja są bezpłatne. Przyjmowane będą tylko zgłoszenia w formie elektronicznej: 

http://www.janski.edu.pl/Aktualnosci,3497_konferencja_rewitalizacja.html  
 

Komitet organizacyjny: dr Remigiusz Górniak, dr inż. arch. Agnieszka Starzyk, dr inż. arch. Dorota Wejchert-Gajczyk  

http://www.janski.edu.pl/Aktualnosci,3497_konferencja_rewitalizacja.html

