Polska Polityka Architektoniczna. Polityka jakości
krajobrazu, przestrzeni publicznej, architektury.
Trzecie wydanie POLSKIEJ POLITYKI ARCHITEKTONICZNEJ
koncentruje się na jakości przestrzeni w której żyjemy, dlatego publikacja jest zaadresowana przede wszystkim do
samorządów terytorialnych, patronując bezpośredniemu
zaangażowaniu użytkowników i twórców swego otoczenia.
Jest to zgodne z prawem i logiczne, lecz jak widać niewystarczające – powszechna jest bowiem krytyka tego jak planujemy, budujemy i jak szanujemy przestrzeń – nasze dobro
wspólne.
Bezpośrednie zaangażowanie stanowi niewątpliwy potencjał, ale wymaga zarządzania i działania opartego na
wiedzy oraz umiejętności profesjonalistów. Być może wówczas z tej dynamiki powstanie ład dający efekty społeczne
i gospodarcze.
Obowiązujące ustawy mówią o ładzie przestrzennym
i zrównoważonym rozwoju. Nie można jednak polegać tylko
na regulacjach prawnych. Różnorodność zadań wskazuje na
konieczność przemyślanego, wszechstronnego działania,
zależnego od zmiennych uwarunkowań materii i oczekiwań
ludzi – temu ma służyć polityka architektoniczna.
Prezentowana publikacja skupiła się na zagadnieniach
uznanych przez autorów za istotne, a indywidualne rozważenie problemów stanowi skuteczną inspirację do rozwiązań
własnych, związanych z potrzebami miejsca i czasu.
Zapraszamy na prezentację i dyskusję.

NARODOWE CENTRUM KULTURY oraz
ZARZĄD ODDZIAŁU TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH
W BIAŁYMSTOKU
PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU
REKTOR POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ
zapraszają na spotkanie promującę
POLSKĄ POLITYKĘ ARCHITEKTONICZNĄ,
które odbędzie się w ramach
XI PODLASKIEGO FORUM URBANISTÓW
Program spotkania:
1. Otwarcie i prowadzenie obrad – Jerzy Tokajuk – Prezes Zarządu
Oddziału TUP w Białymstoku
2. Wystąpienie przedstawiciela Prezydenta Miasta Białegostoku –
Krzysztof Karpieszuk – sekretarz Miasta Białegostoku,
3. Wprowadzenie do prezentacji Polskiej Polityki Architektonicznej –
Rafał Wiśniewski – dyrektor Narodowego Centrum Kultury,
4. Przedstawienie założeń Polskiej Polityki Architektonicznej –
Krzysztof Chwalibóg – Przewodniczący Polskiej Rady Architektury,
5. Prezentacje autorów:
Przestrzeń obywatelska w gminie – Andrzej Chwalibóg,
Cele i zasady gospodarowanie krajobrazem – Przemysław Wolski,
Jakość architektury i przestrzeni publicznej – Krzysztof Chwalibóg
Urbanistyka aktywna pobudzająca rozwój społeczny
– Krzysztof Chwalibóg,
Kultura przestrzeni i powszechna edukacja architektoniczna –
Dariusz Śmiechowski,
6. Dyskusja – Polityka jakości krajobrazu, przestrzeni publicznej,
architektury w samorządzie.
Spotkanie odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2018 roku o godzinie
11.00 w Centrum Wystawienniczo – Konferencyjnym Archidiecezji
Białostockiej przy ul. Kościelnej 1A w Białymstoku
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