
Zgłoszenie kandydatki do Prezydium PKN ICOMOS 
 
Barbara Bielinis-Kopeć jest absolwentką historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w 
Krakowie oraz studiów podyplomowych w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego 
na Politechnice Wrocławskiej, w 2011 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w 
zakresie nauk o sztuce na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zawodowo związana 
z Zieloną Górą, od 2005 roku pełni funkcję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Podjęła współpracę z niemieckimi służbami konserwatorskimi sąsiadującej z woj. 
lubuskim Brandenburgii i Saksonii. Zainicjowała i zorganizowała pierwsze po II wojnie 
światowej robocze spotkanie wojewódzkich konserwatorów zabytków z konserwatorami 
krajów związkowych RFN, które odbyło się w 2018 r. w Kostrzynie nad Odrą, aby spotkaniem 
służb konserwatorskich obu krajów uczcić obchody Europejskiego Roku Dziedzictwa 
Kulturowego 2018 oraz stulecia odzyskania niepodległości. 
Zainicjowała i przewodniczyła komitetom organizacyjnym międzynarodowych konferencji 
naukowych, które odbyły się w woj. lubuskim przy współudziale PKN ICOMOS: w 2008 r. w 
Gubinie Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Ruiny zabytków sakralnych – ochrona i 
adaptacja do nowych funkcji oraz 2010 r. w Kożuchowie Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa pt. Obwarowania miast – problematyka ochrony, konserwacji i adaptacji do nowych 
funkcji. 
Zaprosiła do współpracy architektów, organizując przy współudziale SARP, sesje naukowe w 
ramach Lubuskich Spotkań Architektów z Konserwatorami Zabytków, odbywają się cyklicznie 
od 2006 r w Zielonej Górze i stanowią forum do wymiany doświadczeń, dyskusji i poszukiwania 
najlepszych dla zabytków rozwiązań. W 2010 roku w Zielonej Górze współorganizowała 
obchody Pięćdziesięciolecia Archeologii Lubuskiej, zaś w 2013 roku - 60-lecia służb 
konserwatorskich na Ziemi Lubuskiej. Jest pomysłodawcą i głównym organizatorem sesji 
naukowych prezentujących prace konserwatorskie zrealizowane w najcenniejszych zabytkach 
woj. lubuskiego w ramach Lubuskich Spotkań z Zabytkami. Wydarzenia te mają wysoki poziom 

merytoryczny i przysłużyły się edukacji historycznej i kulturowej. 
B. Bielinis-Kopeć - doprowadziła do powstania w 2015 r. lubuskiego oddziału TONZ.  
Pod jej redakcją ukazują się cyklicznie od 2005 r. materiały naukowe pt. Lubuskie Materiały 
Konserwatorskie, popularyzujące zabytki oraz problematykę ich ochrony, a ponadto 
tematyczne publikacje na temat Zamków, dworów i pałaców woj. lubuskiego, Zabytkowych 
parków województwa lubuskiego. Autorka licznych artykułów publikowanych w „Ochronie 
zabytków”, „Spotkaniach z zabytkami”, „Zabytkach” oraz lokalnych czasopismach społeczno-
kulturalnych. 
Jej aktywność znacznie wykracza poza obowiązki zawodowe, służąc budowaniu świadomości 
mieszkańców regionu i pobudzaniu ich aktywności w sferze opieki nad zabytkami. Jako 
Wojewódzki Lubuski Konserwator Zabytków jest wyjątkowo skuteczna w działaniach 
służących ochronie dziedzictwa. 
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