XII Międzynarodowy Warsztat Archeologii Przemysłowej
„Technika w dziejach cywilizacji – z myślą o przyszłości”.
Świdnica 22-23 maj 2015
Niegów 18-19 wrzesień 2015
XII Międzynarodowy Warsztat Archeologii Przemysłowej prowadzić będziemy w dwóch sesjach –
dolnośląskiej i mazowieckiej. Akcentować będziemy problematykę historii techniki i pożytków
płynących z jej uprawiania, a także aktywnej ochrony dziedzictwa przemysłowego i technicznego
Polski i roli jaką ochrona zabytków kultury technicznej odgrywać może w gospodarce, polityce
społecznej, kulturze.
Celem spotkań będzie wymiana doświadczeń w zakresie ochrony zabytków postindustrialnych,
prowadzonych na tym polu studiów i badań naukowych, przede wszystkim zaś spojrzenia na
dziedzictwo przemysłowe pod kątem jego roli kulturotwórczej i wciąż niewykorzystanego potencjału
społecznych pożytków tkwiących w ochronie dziedzictwa przemysłowego. Zapraszamy do dyskusji nt.
interpretacji, edukacji, rewaloryzacji i wykorzystania potencjału kulturotwórczego dziedzictwa
postindustrialnego w Polsce i w Europie.
XII MWAP prowadzić będziemy w dwu sesjach: dolnosląskiej i mazowieckiej, łączonych z
laboratoriami obszarów cywilizacyjnych.
Dzisiaj zapraszamy do udziału w sesji świdnickiej (22-23 maja), której uczestników poprowadzimy
również do najdłuższego w Polsce tunelu kolejowego pod Małym Wołowcem (prosimy o zaopatrzenue
się w buty gumowe i latarki) oraz do Starej Kopalni - Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu.
PROGRAM
Świdnica 22.05.2015 piątek
godz.
autor
900 – 915
Józef Kostka – Świdnicka
Rada Federacji SNT NOT
915 – 945
Stanisław Januszewski
945 – 1015
Piotr Pluskowski
1015 – 1030
przerwa
1030 – 1100
Wacław Hepner
1100– 1130
Jakub Marszałkiewicz

temat
Otwarcie Konferencji
O Fundacji Otwartego Muzeum Techniki
Samochody Oświęcim Praga
Muzeum motoryzacji a muzeum techniki (2)
Wybrane polskie propozycje bezzałogowych
statków powietrznych

1130– 1145
1145 – 1215

przerwa
Wojciech Preidl

1215 – 1245
1245 – 1415
1415 – 1515
1515 – 1900
1900 – 2100

Wioletta Wrona - Gaj
Przerwa obiadowa
Świątynia Pokoju w Świdnicy
Zamek Książ
Kolacja „U Rodaka” w Michałkowej

Ochrona i zabezpieczenie podziemnych wyrobisk
pod kątem ich adaptacji do celów turystycznych
Górnośląskie dzieła Hansa Poelziga

Bystrzyca Górna – Wałbrzych 23.05.2015 sobota
800 – 900
śniadanie
900 – 1200
Wojciech Preidl
warsztat – Jedlina Zdr./Mały Wołowiec - tunel
kolejowy
1000 – 1500
Stanisław Januszewski
warsztat – Wałbrzych - Stara Kopalnia
1500 – 1600
obiad
Udział w w sesji jest płatny (250,0 zł.). Organizator zapewnia 1 nocleg, 2 obiady, 1 kolację, materiały
konferencyjne oraz publikację 11 tomu Techniki w dziejach cywilizacji. Wysokość opłaty
konferencyjnej jest nieależna od świadczeń z jakich skorzysta jej uczestnik. Wpłaty na konto Fundacji
OMT nr 46 2030 0045 1110 0000 0398 0060. do dnia 20 maja 2015. Opłaty konferencyjne będzie
można wnosić również na miejscu, ale już w kwocie 270,0 zł. od osoby.
Zgłoszenia udziału przyjmujemy pod adresem poczty
nadbor@interia.eu. Informacje: tel. 882 116 779, 791 71 03 70.
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