WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
Uprzejmie informujemy, że w dniach 15 - 18 września 2015 r..
w Zakopanem odbędzie się
Międzynarodowa Konferencja Artystyczno - Naukowa
KRAJ-ART 2015
na temat

ELEMENT SZCZEGÓLNY W OTOCZENIU – ZNAKI CZASU

Element szczególny w otoczeniu będzie rozpatrywany w pięciu
aspektach: jako forma w krajobrazie, detal urbanistyczny, architektoniczny,
wnętrzarski ze szczególnym uwzględnieniem wymienionych poniżej zagadnień
widzianych z uwzględnieniem czynnika czasu.









Problematyka kształtowania dzieł architektury (obiekty
architektoniczne, drobna forma architektoniczna, wnętrza,
wzornictwo)
Waloryzacja miejsca i obiektu oraz rola estetycznego kształtowania
otoczenia
Krajobraz kulturowy i problematyka jego ochrony
Kształtowanie żywej materii przyrodniczej
Sztuka tworzenia dzieł artystycznych i ich ekspozycja
Tworzenie dzieł sztuki i kształtowanie ich otoczenia
Ekspozycja elementów szczególnych w krajobrazie
Wpływ działalności człowieka na walory przyrodnicze
i kulturowe

Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno ludzi nauki i sztuki z kraju i
zagranicy, kształcących przyszłych projektantów, jak i czynnie działających
architektów i urbanistów, architektów krajobrazu, architektów wnętrz, grafików i
innych artystów sztuk plastycznych. Konferencja jest przewidziana jako forum
wymiany myśli i poglądów w oparciu o przedstawione referaty.
W trakcie konferencji odbędzie się wernisaż wybranych prac studenckich.
Planowany jest również plener artystyczny.
Zgłoszone prace zostaną ocenione przez recenzentów.
Streszczenia referatów zawierające imiona i nazwiska autorów, miejsce
ich zatrudnienia, tytuł referatu oraz treść o objętości nie przekraczającej
jednej strony A4 należy przesłać w terminie do 31.03.2015 r. .
na adres konferencji lub pocztę elektroniczną na adres: kraj-art@wseiz.pl.

Teksty prac zostaną ogłoszone w materiałach konferencyjnych (w formie
elektronicznej). Odpowiednio przygotowane wersje będą mogły być
opublikowane w publikacji naukowej WSEiZ.
Po konferencji wybrane przez Komitet Naukowy referaty spełniające
kryteria naukowe zostaną wydrukowane w recenzowanym, punktowanym
wydawnictwie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie –
MAZOWSZE Studia Regionalne.
Pełną wersję referatów należy przesłać do 30.06.2015r. na adres
konferencji lub pocztą elektroniczną na adres: kraj-art@wseiz.pl
Wymagania dotyczące formy referatu znajdują się na
stronie
internetowej
WSEiZ
www.wseiz.pl
w
zakładce
Uczelnia/konferencje.
Całkowity koszt (brutto) uczestnictwa w konferencji przy
zakwaterowaniu w pokoju dwuosobowym wynosi 1250 zł lub 1450 zł
przy zakwaterowaniu w pokoju jednoosobowym. Uczestnicy mogą
dokonywać w/w wpłat w terminie do 29.08.2015 r. na n/w konto ośrodka
konferencyjnego lub bezpośrednio w ośrodku

Wojskowy Zespół Wypoczynkowy REWITA
Oddział WDW Zakopane ul. Nędzy-Kubińca 101,
34-511 Kościelisko
numer konta: 38 1240 6292 1111 0010 3709 0741
z dopiskiem „KRAJ-ART 2015” i podaniem danych
osobowych uczestnika (imię i nazwisko) oraz danych
niezbędnych do wystawienia faktury VAT ( nazwa i adres
instytucji, NIP}.
Wniesienie opłaty za udział w konferencji „KRAJ-ART”
upoważnia do czynnego udziału w równolegle odbywającej się
konferencji ,,ARCHBUD” nt. „Problemy współczesnej architektury i
budownictwa”
i „EKOMILITARIS” nt. „Inżynieria bezpieczeństwa – ochrona przed
skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
KONFERENCJA KRAJ - ART 2015
15-18 września 2015 r. Zakopane

………..……………..……………………………………………………………….
Imię i nazwisko
……..……………………...…………………………………………………………
Stopień i tytuł naukowy (zawodowy)
………..…………………..………………………………………………………….
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Miejsce pracy
........................................................................................................................
Telefony
........................................................................................................................
Fax/e-mail
Zgłaszam uczestnictwo w konferencji z referatem pt.:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Współautorzy:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Kwotę .................................................... przekazano (będzie przekazana)
w dniu ............................................................ na konto konferencji
w WZW „Zakopane”.
Kartę zgłoszenia prosimy przysłać na adres konferencji

Komunikat 1
Komitet Organizacyjny
Przewodniczący:
dr inż. Bogdan Gorczyca – WSEiZ; tel. 605 280 374; b.gorczyca@wseiz@pl
Zastępca przewodniczącego
doc. dr inż. Jarosław Wasilczuk – WSEiZ tel. 603 656 142
Sekretariat: Ewa Poszwińska – WSEiZ tel. (22) 8254789; kraj-art@wseiz.pl
Współorganizatorzy
Wyższa Szkoła Leśnictwa i Inżynierii Środowiska w Kownie
•Dendrologiczny Park „Zofiówka” NAN Ukrainy
•Katedra Architektury Krajobrazu Państwowego Uniwersytetu Zasobów
Naturalnych i Wykorzystania Przyrody Ukrainy
•Tatrzański Park Narodowy
•Kampinoski Park Narodowy
•Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem

Kartę zgłoszenia proszę przesłać na adres:
WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
KRAJ-ART 2015
dr inż. Bogdan Gorczyca
ul. Olszewska 12
00-792 Warszawa

tel. (22) 825 47 89
fax. (22) 825 80 31
e-mail: kraj-art@wseiz.pl

Komitet Naukowy
Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Jan Misiak - Prezydent Wyższej Szkoły Ekologii
i Zarządzania w Warszawie
Członkowie Komitetu:
•prof. dr Ivan S. Kosenko - Dyrektor Dendrologicznego Parku „Zofiówka” NAN
Ukrainy w Humaniu, Członek Korespondent NAN Ukrainy
•dr Laima Cesoniene – Kowieński Ogród Botaniczny Uniwersytetu Vytautas
Magnus
• prof. dr hab. Remigijus Daubaras – Kowieński Ogród Botaniczny
Uniwersytetu Vytautas Magnus
•doc. dr Anatolij Kushnir - Państwowy Uniwersytet Zasobów Naturalnych i
Wykorzystania Przyrody Ukrainy
•doc. dr Olga Kushnir - Państwowy Uniwersytet Zasobów Naturalnych i
Wykorzystania Przyrody Ukrainy
•mgr inż. Linas Daubaras – Wyższa Szkoła Leśnictwa i Inżynierii Środowiska
w Kownie
•dr inż. Marcin Guzik - Dział Nauki i Edukacji TPN
•mgr inż. Mirosław Markowski – Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego
•mgr Stanisław Cukier - Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego
Kenara w Zakopanem
•prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
•prof. zw. sztuk plast. Andrzej Bissenik - WSEiZ
•prof. zw. sztuk plast. Lucjan Kasprzak - WSEiZ
•prof. zw. sztuk plast. Przemysław Krajewski - WSEiZ
•prof. zw. dr hab. Janusz Pala - WSEiZ
•prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej Basista
•prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski - WSEiZ
•doc. dr Andrzej Michałowski - WSEiZ
•doc. dr inż. Jerzy Wojtatowicz - WSEiZ
•dr inż. Katarzyna Szyszko-Podgórska - WSEiZ
•dr szt. plast. Piotr Pańkowski - WSEiZ

MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA
ARTYSTYCZNO-NAUKOWA
KRAJ-ART 2015

na temat
ELEMENT SZCZEGÓLNY
W OTOCZENIU – ZNAKI CZASU

15 -18 WRZEŚNIA 2015, ZAKOPANE

