
 

 

KOMUNIKAT nr 1   
 

Międzynarodowa konferencja SZTUKA [w:] PRZESTRZENI   
odbędzie się  w dniach 7-8 października 2016 w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu 
w ramach Dolnosląskiego Festivalu Architektury DoFA’16. 
 
Tegoroczna edycja Festiwalu DoFA ma szczególny wymiar, ponieważ stanowi część programu architektonicznego Europejskiej Stolicy Kultury  
Wrocław 2016. Współorganizatorami konferencji są: Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza 
Gepperta we Wrocławiu oraz Muzeum Współczesne Wrocław.  
Więcej informacji on-line: http://wroclaw.sarp.org.pl/pl/dofa/16/category/dofa-festiwale-16-konferencja/sztuka-w-przestrzeni-7-8-pazdziernika-2016. 
 
Konferencja została podzielona na trzy panele tematyczne 
 

 Sztuka w przestrzeni publicznej, kuratorka: Dorota Monkiewicz  

http://wroclaw.sarp.org.pl/pl/dofa/16/category/dofa-festiwale-16-konferencja/sztuka-w-przestrzeni-publicznej 

 Polityka przestrzeni - przestrzeń polityki - sztuka transformacji, kuratorka: Izabela Mironowicz 

http://wroclaw.sarp.org.pl/pl/dofa/16/category/dofa-festiwale-16-konferencja/polityka-przestrzeni-przestrzen-polityki-sztuka-transformacji 

 E[ste]tyka architektury dziś, kuratorka: Grażyna Hryncewicz-Lamber 

http://wroclaw.sarp.org.pl/pl/dofa/16/category/dofa-festiwale-16-konferencja/e-ste-tyka-architektury-dzis 

 
Zasady udziału w konferencji 
Udział w konferencji jest bezpłatny. 
Abstrakty o długości do 500 słów, w języku polskim i angielskim przyjmowane będą do dnia 12 lipca 2016, za pośrednictwem platformy Ex Ordo: 
https://sarp2016.exordo.com.   
 
Każdy z Autorów zobowiązany jest do wyboru jednego z paneli tematycznych i przedstawienia idei swojego artykułu odpowiadającej treściowo 
wybranej tematyce. Dopuszcza się trzy formy prezentacji konferencyjnej: artykuł naukowy, poster lub prezentację typu pecha-kucha.  
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji mogą zarejestrować się za pośrednictwem platformy Ex Ordo: https://sarp2016.exordo.com, 
rejestracja uczestników zostanie otwarta po 12 lipca 2016. 
Artykuły przyjęte do druku zostaną wydane w monograficznym dwujęzycznym wydaniu specjalnym czasopisma Architectus publikowanego przez 
WA PWr (9 pkt wg MNiSW), dostępnego on-line: http://architectus.arch.pwr.wroc.pl/polski/00menu/menu.html. 
 
Komitet Naukowy konferencji 
prof. dr hab. inż. arch. Rafał Czerner – Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej 
prof. dr hab. Mirosław Duchowski – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 
prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell – Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej 
prof. dr hab. Piotr Kielan – Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu 
prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Lenartowicz – Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej 
prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens – Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich 
prof. dr hab. inż. arch. Leszek Maluga – Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej 
Prof. Dipl.-Ing. Arch. Ingo Andreas Wolf - HTWK, Lipsk  
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Patronat  
Towarzystwo Urbanistów Polskich 
 
Komitet Organizacyjny 
Daria Kieżun – prezes SARP Wrocław, dyrektor programowy DoFA 
Maciej Hawrylak – członek Zarządu Głównego SARP, dyrektor generalny DoFA 
Dorota Monkiewicz – dyrektor Muzeum Współczesnego Wrocław, kuratorka panelu 1 
Izabela Mironowicz – Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Zarząd Główny Towarzystwa Urbanistów Polskich, kuratorka panelu 2 
Grażyna Hryncewicz-Lamber – Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, kuratorka panelu 3 
 
Logistyka konferencji 
Agnieszka Cieślak (menedżer projektów SARP O/Wrocław) i Aleksandra Kłodowska (asystent menedżera projektów SARP O/Wrocław),  
tel.: 71 346 89 71, e-mail: wroclaw@sarp.org.pl 
 
Ważne terminy  

  nadsyłanie abstraktów w jęz. polskim i angielskim (do 500 słów każdy): do 9 sierpnia 2016 (termin został przedłużony 

 nadsyłanie pełnych referatów: do 7 października 2016, za pośrednictwem platformy Ex Ordo (https://sarp2016.exordo.com) 

 rejestracja czynnych uczestników / autorów referatów: na miejscu, w pierwszym dniu konferencji 

 rejestracja słuchaczy: do 5 października 2016 poprzez platformę Ex Ordo  (https://sarp2016.exordo.com) 

 
Organizatorzy zapewniają pokrycie kosztów udziału w wydarzeniach konferencyjnych, wydania pokonferencyjnego w czasopiśmie Architectus (9 
pkt. wg MNiSW) i lekki lunch w trakcie konferencji.  
Organizatorzy nie pokrywają kosztów pobytu i podróży uczestników do Wrocławia, zapewniają natomiast pomoc w zorganizowaniu noclegów.  
Pełna informacja dotycząca treści abstraktów, niezbędnych uregulowań prawnoautorskich oraz  instrukcja wydawnicza jest dostępna po 
zalogowaniu się na platformie Ex Ordo: https://sarp2016.exordo.com.  
 
 
 
 
Adres organizatora 
Stowarzyszenie Architektów Polskich 
Oddział we Wrocławiu 
Rynek-Ratusz 25, III p. (9.00-17.00) 
50-101 Wrocław 
tel. +48 71 346 89 71 / +48 71 343 19 28 
wroclaw@sarp.org.pl 
www.wroclaw.sarp.org.pl 
www.dofa.pl 
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