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1. Problematyka konferencji  
 
Najbardziej złożonym problemem konserwatorskim jest ochrona miast zabytkowych. Decyduje 
o tym splot wielu czynników – m.in. duża skala działania, różnorodność elementów 
zabytkowych, zróżnicowanie ich wartości, mnogość interesariuszy, złożoność funkcji 
miejskich, radykalne zmiany standardów użytkowania obiektów i przestrzeni.   
Złożonej struktury miasta historycznego nie można chronić jako całości. Na poziomie 
praktycznym działania konserwatorskie muszą obejmować pojedyncze składowe miasta 
(zabytkowe elementy). Na poziomie teoretycznym możliwe jest natomiast określanie zasad i 
form  postępowania z całymi grupami typologicznymi zabytków. Zasady i formy działania 
określano jednak przede wszystkim dla różnych grup zabytkowych budowli, a w znacznie 
mniejszym zakresie dla przestrzeni publicznych.  
Przestrzenie publiczne – place, ulice, dziedzińce – są najintensywniej użytkowane, 
współtworzą wartość zabytkowych miast, w bardzo istotnym zakresie określają ich wizerunek. 
Ich urządzenie musi uwzględniać aspekty techniczne, komunikacyjne, urbanistyczne, 
konserwatorskie, ekologiczne. Co ważne, przestrzenie publiczne są generalnie zarządzane 
przez samorządy miast, a więc ich urządzenie można skuteczniej programować. Dlatego tak 
potrzebna jest analiza i ocena współczesnych form i zasad kształtowania przestrzeni 
publicznych w miastach historycznych.  
Szeroko rozumiane względy środowiskowe sprawiły, że w ostatnich latach krytyczne oceniono 
rewitalizacje rynków w wielu historycznych miastach. Dla służb konserwatorskich opracowano 
szereg instrukcji, które mają zatrzymać zjawisko nazwane „betonozą”. Dokumenty te trzeba 
wesprzeć podbudową teoretyczną i katalogiem dobrych praktyk, a należy przy tym skorzystać 
z doświadczeń zagranicznych. To zadanie dla środowiska konserwatorskiego. 
 
2. Cele i zakres tematyczny konferencji  
 
Celem konferencji „Przestrzenie publiczne w zabytkowych miastach -  
zasady ochrony i dobre praktyki" jest organizacja dyskusji i wymiany doświadczeń środowiska 



konserwatorów, architektów, urbanistów i architektów krajobrazu na temat współczesnych 
zasad, form i granic kształtowania przestrzeni publicznych w miastach historycznych.  
 
Problematyka konferencji będzie podzielona na trzy sesje:     

1. Zasady i formy kształtowania przestrzeni publicznych w zabytkowych miastach – 
aspekty konserwatorskie, ekologiczne, urbanistyczne, krajobrazowe, formalne. 

2. Wprowadzanie zieleni w przestrzeniach publicznych w miastach zabytkowych – formy 
i granice. 

3. Dobre praktyki w kształtowaniu przestrzeni publicznych w miastach historycznych – 
place, ulice, dziedzińce. 

 
Do zgłoszenia wystąpień i uczestnictwa w konferencji zapraszamy służby konserwatorskie, 
samorządowców, pracowników naukowych, a w szczególności projektantów krajobrazu, 
zieleni, urbanistów.    
Konferencja stworzy możliwość prezentacji projektów przestrzeni publicznych 
w historycznym otoczeniu zrealizowanych w ostatnich latach. Prezentacja pozytywnych 
i negatywnych realizacji pomoże środowisku konserwatorskiemu określić zasady 
i program kształtowania przestrzeni publicznych w historycznych miastach.      
 
3. Informacje organizacyjne 
 
Streszczenia referatów należy nadsyłać do 30 października 2022 roku, na adres: 
sekretariat@icomos-poland.org 
Streszczenia nie powinny przekraczać dwóch stron tekstu (forma odrębnych punktów ułatwi 
recenzentom uchwycenie koncepcji wystąpień). 
Autorzy wystąpień konferencyjnych proszeni są o wskazanie sesji, w której ma być 
przedstawiony referat (sesja 1, 2, 3).   
 
Wyboru referatów do przedstawienia na konferencji dokonają recenzenci powołani przez 
Komitet Organizacyjny. Autorzy referatów zostaną poinformowani o decyzji recenzentów do 
10 listopada 2022 roku. 
 
Materiały konferencji – po ocenie recenzentów, zostaną opublikowane w czasopiśmie 
„Ochrona Dziedzictwa Kulturowego”.   
Informacje o konferencji będą dostępne na stronie PKN ICOMOS: http://www.icomos-
poland.org 
 
Zapraszamy do zgłaszania propozycji wystąpień konferencyjnych.  
Zapraszamy do udziału w konferencji.  
 
Komitet Organizacyjny  
PKN ICOMOS 
 
 
 


