Przestrzeñ publiczna to nie tylko wspólne u¿ytkowanie miejsc publicznych, ale tak¿e nieodzowne,
wspólne dbanie o ich kondycjê, wizerunek i przysz³oœæ. W sytuacji, gdy ma ona nierówn¹ konkurencjê
w postaci zrêcznie finansowanych, urz¹dzonych i zarz¹dzanych przestrzeni wielkich, miejskich galerii
handlowych, ta wspólnota starañ, znajduj¹c siê w defensywie, potrzebuje zaanga¿owania jak
najszerszych œrodowisk spo³ecznych i dziedzin ¿ycia, a tak¿e wzajemnie powi¹zanych, uzupe³niaj¹cych
i podtrzymuj¹cych siê, celowo ukierunkowanych dzia³añ dla zachowania wspólnego dobra.

Miasto Poznañ
i Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji
zapraszaj¹
do udzia³u w konferencji

KONFERENCJA

20-21-22*
paŸdziernika
*Dzieñ Walnego Zebrania Cz³onków Stow. Forum Rewitalizacji

“Wspólna nie znaczy niczyja”
w postaci warsztatowego studium przypadku
z udzia³em zarówno nauki (referaty, prezentacje),
jak i praktyki (prezentacja dobrych praktyk, warsztaty w zespo³ach),
przy ich wzajemnej wspó³pracy (wymiana doœwiadczeñ).
Zg³oszenie udzia³u w konferencji prosimy potwierdziæ do 9 paŸdziernika br. (formularz w za³¹czniku).

POZNAÑ

Konferencja Poznañ 2015 jest kontynuacj¹ dzia³añ na rzecz przestrzeni publicznej przeprowadzonych
przez Miasto Poznañ w latach 2008 (Seminarium) i 2009 (Konferencja, Za³o¿enia Karty Przestrzeni
Publicznej) oraz wspólnie ze Stowarzyszeniem Forum Rewitalizacji w 2014 r. (projekt edukacyjny
“Wspólna nie znaczy niczyja”). W intencji organizatorów konferencja ma byæ tak¿e kolejnym krokiem
w podtrzymywaniu i rozszerzaniu partnerstw zwi¹zanych z rewitalizacj¹.

Muzeum
Archidiecezjalne
na Ostrowie Tumskim
ul. J. Lubrañskiego 1

Atrakcje: pobyt w ciekawych wnêtrzach urbanistycznych parku historycznego na Ostrowie Tumskim i Œródce oraz
w historycznych i nowych wnêtrzach architektonicznych: dawnej Akademii Lubrañskiego, obecnie Muzeum
Archidiecezjalnym (2006); w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci (2012); w dawnej Œluzie Tumskiej, obecnie
Interaktywnym Centrum Historii Ostrowa Tumskiego Brama Poznania (2014) i dawnej kanonii, obecnie restauracji
Galeria Tumska (2015). Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymaj¹ w prezencie ksi¹¿kê wydan¹ w ramach projektu
pt. “Wspólne nie znaczy niczyje, czyli o podwórkach i ulicach coœ dla dziecka i rodzica” (2014).

2015

organizatorzy:

patronaty medialne:

partnerzy:

patronaty honorowe:

Program konferencji:
1 DZIEÑ – 20 paŸdziernika 2015 r. (wtorek)
Sesja 1 – wprowadzenie, prezentacje
09:00 – 09:30
09:30 – 09:35
09:35 – 09:45
09:45 – 09:55
09:55 – 10:15

10:15 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 11:15

Rejestracja uczestników
Powitanie uczestników
Otwarcie konferencji

Monika Komorowska
Prezydent Miasta Poznania
Prezes Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji
Prezentacja idei i przebiegu konferencji
Przedstawiciel Urzêdu Miasta Poznania
Prezentacja projektu "Wspólna nie znaczy niczyja" (w kontekœcie Karty dr in¿. arch. Dominika Pazder
Przestrzeni Publicznej) i ksi¹¿ki "Wspólne nie znaczy niczyje, czyli
dr in¿. arch. Bartosz KaŸmierczak
o podwórkach i ulicach coœ dla dziecka i rodzica”
Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji
Prezentacja scenariuszy edukacyjnych z projektów:
“Wspólna nie znaczy niczyja”
Ryszard Pempera
“Kszta³towanie Przestrzeni”
arch. Urszula Szab³owska - Izba Architektów RP
“Nauka w przestrzeni”
Przedstawiciel Stowarzyszenia Wêdrowni Architekci
Przerwa kawowa

Sesja 2 – referaty naukowe i prezentacje dobrych praktyk
Prowadz¹cy: prof. dr hab. Maria Lewicka, Wojciech K³osowski
11:15 – 11:35
11:35 – 11:55
11:55 – 12:15
12:15 – 12:35
12:35 – 12:55
12:55 – 13:15
13:15 – 13:35
13:35 – 13:55
14:00 – 15:00

Wyk³ad - referat wprowadzaj¹cy
prof. dr hab. Maria Lewicka
Wyk³ad - prezentacja wprowadzaj¹ca dot. praktyki
Wojciech K³osowski
Wyk³ad - referat
prof. dr hab. Andrzej Wielgosz
Wyk³ad - prezentacja dobrych praktyk
dr Joanna Erbel
Wyk³ad - referat
Dagmara Mliczyñska-Hajda
Wyk³ad - prezentacja dobrych praktyk
Marta Kurowska
Wyk³ad - prezentacja dobrych praktyk
dr Przemys³aw Witkowski
Wyk³ad - referat
dr Andreas Billert
Lunch i zwiedzanie ekspozycji w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci (ul. I. Posadzego 3)

Sesja 3 – warsztaty
Prowadz¹cy: dr Andreas Billert i Monika Komorowska
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 17:30
17:30 – 19:00
19:00 – 22:00

Prezentacja uwarunkowañ studium przypadku
Rozpoczêcie gry, identyfikacja wyzwañ, ustalenie priorytetów
Praca w zespo³ach nad pomys³ami i przygotowanie do weryfikacji w terenie
Przerwa
Spotkanie bankietowe w Galerii Tumskiej (dawna kanonia przy ul. Ostrów Tumski 5a)

2 DZIEÑ – 21 paŸdziernika 2015 r. (œroda)
Sesja 4 – warsztaty i dyskusje
Prowadz¹cy: prof. dr hab. Maria Lewicka, dr Andreas Billert, Monika Komorowska, Wojciech K³osowski, Marta ¯akowska
09:30 – 11:00
11:00 – 11:45
11:45 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:20

Weryfikacja pomys³ów w terenie, konsultacje i podsumowanie
Prezentacja pomys³ów - wyników pracy zespo³ów warsztatowych
Przerwa kawowa
Konfrontacja teorii z praktyk¹ (dyskusja panelowa)
Dyskusja plenarna i podsumowanie konferencji
Lunch i zwiedzanie ekspozycji - ICHOT Brama Poznania (Œródka, ul. Gdañska 2)

