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1. IDEA: 
 

Przestrzeń współczesnego miasta to twór ulegający ciągłym dynamicznym 

przeobrażeniom. Mieszkańcy stanowią natomiast jeden z najistotniejszych 

członów tego tworu. Jesteśmy niezaprzeczalną częścią schematu działania 

miasta, a jednocześnie odbiorcami i obserwatorami efektów zmian w nim 

zachodzących. Dlatego też tak ważne jest, by przestrzeń, która nas na co dzień 

otacza, odzwierciedlała nasze oczekiwania wobec niej. Nie osiągniemy tego 

inaczej jak poprzez wskazanie jej piękna i napiętnowanie brzydoty. 

 

2. CEL: 

 
Celem konkursu jest zainteresowanie studentów estetyką ich najbliższego 

otoczenia,  jak  również  kształtowanie  wrażliwości  na  dostrzeganie  ładu 

i nieładu w przestrzeni. Pragniemy zachęcić uczestników konkursu do bardziej 

wnikliwego i krytycznego spojrzenia na otaczającą ich przestrzeń. 

 

3. ZARYS PROJEKTU 

 
Konkurs polega na przestawieniu na fotografiach, wybranego przykładu 

dostrzeżonego ładu oraz nieładu w przestrzeni Trójmiasta oraz opatrzeniu ich 

krótkim komentarzem. Propozycja ta skierowana jest do studentów wszystkich 

trójmiejskich uczelni wyższych. Zależy nam, by prace wyrażały wartości   

w kategoriach estetycznych i funkcjonalnych, dlatego do oceny wykonanych 

fotografii zaprosiliśmy środowiska akademickie, urbanistyczne, oraz 

fotograficzne. Najlepsze prace zostaną wyróżnione oraz nagrodzone. 
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4. ORGANIZATOR: 

 
Organizatorem konkursu jest Studenckie Koło Naukowe Gospodarki 

Przestrzennej, działające przy Uniwersytecie Gdańskim od 2013 roku. 

Organizacja  ta  skupia  studentów  szczególnie  zainteresowanych  tematyką 

m.in. planowania przestrzennego, urbanistyki oraz architektury krajobrazu. 

Obok organizacji i udziału w seminariach, konferencjach czy obozach 

naukowych, do zadań Koła należy również podejmowanie prac naukowo – 

badawczych oraz działalności popularyzatorskiej. Jednym z tego typu działań 

jest organizowanie warsztatów i konkursów. Koło współpracuje z innymi kołami 

naukowymi, szkołami, uczelniami wyższymi, instytutami naukowymi w kraju  

  i za granicą.  

 

5. DANE KONTAKTOWE: 

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej UG 

Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego 

Ul. Jana Bażyńskiego 4, 80 – 952 Gdańsk 

 

 
e-mail: skngp.ug@gmail.com 
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