
Serdecznie zapraszamy do udziału w  

VIII OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ Z CYKLU „ARCHITEKTURA MIAST”. 

ARCHITEKCI W MIASTACH XIX I XX WIEKU, która odbędzie się 24‒25 września 2020 roku  

w Salonie Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. 

IDEA KONFERENCJI:  

Bohaterami tegorocznej edycji będą architekci, czasami szerzej nie nieznani, pozostający w 

cieniu swoich dokonań. Zachwycamy się budynkami, stanowiącymi symbole miast, nie 

zastanawiając się kto je stworzył, opracował graficznie, zrealizował. Proponujemy w trakcie 

konferencji przedstawić ich sylwetki oraz twórczość. Chcemy przypomnieć działalność zwłaszcza 

tych, którzy nie są szerzej znani, chociaż w mniejszych ośrodkach miejskich odegrali znaczącą 

rolę. Interesujące będzie prześledzenie ich drogi twórczej, tego, gdzie się uczyli i studiowali, kim 

byli ich mistrzowie, skąd czerpali inspiracje, jakie były ich poglądy artystyczne. Pamiętając o historii 

Polski w XIX i na początku XX wieku interesujące będą dokonania polskich architektów, którzy 

pracowali poza obszarem ziem polskich znajdujących się pod zaborami. Warto zastanowić się 

również w jakim stopniu architekci byli świadomi przemian w architekturze i sztuce europejskiej i 

czy korzystali z nowych rozwiązań technologicznych? Ramy czasowe, w które wpisany jest 

tegoroczny temat pozwoli też przedstawić obecność kobiet w architekturze.  

CELE KONFERENCJI:  

Konferencja ma na celu pogłębienie tematyki dotyczącej architektury. Tematy związane z 

regionem kujawsko-pomorskim zostaną pokazane na tle zjawisk w Polsce i w Europie. 

Podstawowym celem konferencji jest przedstawienie zjawisk do tej pory nie znanych i 

najnowszych wyników badań związanych z tematem tegorocznej konferencji.  

Konferencja będzie kontynuacją zorganizowanych w latach 2008, 2009, 2012, 2016‒2019 

sesji naukowych odbywających się pod hasłem: Architektura Miast (poprzednie dotyczyły m.in. 

oper, filharmonii, teatrów, architektury mieszkaniowej, architektury sakralnej i terenów zielonych w 

miastach w XIX i XX wieku). 

Komitet naukowy 

prof. dr hab. Jacek Woźny, dr hab. Hanna Grzeszczuk-Brendel, dr hab. Marek Romaniuk 

sekretarz naukowy – dr Agnieszka Wysocka 

Patronat: 

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydent Miasta Bydgoszczy,  

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Stowarzyszenie Architektów Polskich 

SARP Oddział Bydgoszcz 

Organizatorzy:  

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy  

Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy 

Informacje organizacyjne: 

 Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: 

zabytki@kpck.pl do 30 czerwca 2020 roku.  

 O zakwalifikowaniu się na konferencję zawiadomimy Państwa do 15 lipca. 

 W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, afiliację, adres do korespondencji, adres e-mail, 

nr telefonu, tytuł referatu i krótkie streszczenie wystąpienia (ok. 600 znaków). 

 Opłata konferencyjna dla prelegentów wynosi 150 zł.  

 Na każde wystąpienie przewidujemy 20 minut. 

 Aktualności dotyczące konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej kpck.pl.  

Informacje na temat wydarzenia można również śledzić na naszym profilu na Facebooku – 

facebook.com/pracownia dziedzictwa kulturowego kpck 

 Pytania prosimy kierować na adres email: zabytki@kpck.pl lub na numer telefonu:  

52 585 15 02. Osoby do kontaktu: dr Agnieszka Wysocka lub mgr Bogna Derkowska-

Kostkowska i mgr Krystian Strauss.  


