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Pozvánka na konferenci

Vliv industrializace na venkovská sídla

Bílý Potok pod Smrkem
(Liberecký kraj)

12. – 14. května 2020

Téma a cíl konference:
Cílem konference je na základě jednotlivých referátů a formou odborné diskuse
zhodnotit výsledky architektonického a etnografického výzkumu v otázce vlivu
industrializace na podobu vesnického sídelního prostoru, zejména s přihlédnutím
k jeho stavebnímu fondu, a to z těchto hledisek:
1) Formy industriálních a protoindustriálních staveb na vesnici.
2) Vliv industriálních objektů na proměnu tradiční venkovské zástavby.
3) Fotografická, kresebná a plánová dokumentace industriálních staveb na vesnici.
4) Industrializace a její vliv na sociální strukturu vesnice.
5) Industriální objekty jako součást kulturního dědictví a snahy o jejich ochranu.

Organizační informace:


místo konání
Jizerskohorské technické muzeum,
Bílý Potok pod Smrkem 295, 463 62 Hejnice, okres Liberec
GPS: 50°52'26.851"N, 15°13'5.961"E;



přihlášky na konferenci jsou přijímány do 10. dubna 2020;



konferenční poplatek činí 300,- Kč a zahrnuje náklady na organizaci
konference, plánovanou exkurzi a vydané konferenční materiály,
nezahrnuje ubytování, stravování a dopravu na konferenci;



zahájení konference je plánováno 12. května 2020 ve 13.00 hodin;



součástí konference bude odborná exkurze 13. května 2020;



program a další podrobné informace o odborné exkurzi obdrží přihlášení
účastníci po uzávěrce počátkem května 2020;



ubytování si zajišťují účastníci samostatně – možnosti jsou uvedeny
v přiložené tabulce.

Informace pro přednášející:
Maximální délka referátu je 20 minut (+ 5 minut diskuse).
K přihlášenému referátu připojte krátkou anotaci vystihující podstatu příspěvku .
Přihlášky na konferenci a dotazy k programu zasílejte na adresu:
Roman Tykal, Dvorská 166, 340 12 Měčín, e-mail: r.tykal@seznam.cz, tel:722 661 123

Dotazy k místu konání na adresu:
Jitka Doubnerová, MAS Frýdlantsko, e-mail: jitka.doubnerova@masif.cz, tel. 702 062 657

Těšíme se na vaši účast i příspěvky!
Za spolupořadatele:
Roman Tykal
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