I. Pořadatel (základní informace o pořadateli akce)
Obchodní jméno

Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

Adresa

Putim 71, 397 01 Písek

Kontaktní osoba

Ing. Aleš Kozák

Tel. číslo

732 533 033

E-mail

ales.kozak@instituteu.cz

Webové stránky

www.instituteu.cz

www.propamatky.info

II. Vzdělávací akce (podrobné informace)
Název

Konference PROPAMÁTKY – obnova a využívání textilek

Datum a hodina konání

7. 11. 2018 18–20 h
8. 11. 2018 9–17 h
9. 11. 2018 9–15 h

Místo konání

Továrna Mastných, A. Staška 212, Lomnice nad Popelkou, 512
51

Vložné

včasné 890 Kč, standardní 1690 Kč, studenti 390 Kč

Sleva pro členy ČKA

není

Anotace

Textilnictví se historicky řadí mezi
nejvýznamnější součásti
tuzemského průmyslu. V procesu
průmyslové revoluce byla ruční
výroba přenesena do soustředěných
a specializovaných velkovýroben.
Od 19. století vznikla v českých
zemích řada mechanických
tkalcoven, přádelen, ale i mnoho
jiných výrobních objektů. Většina
těchto objektů byla využita až do
konce 20. století, kdy ale byla se
socioekonomickou proměnou
společnosti výroba v nich často
zastavena. Textilky jsou postupně
opuštěny a nedostatečně využívány.
Textilní továrny dnes představují
významnou součást našeho
stavebního fondu. Jejich specifická
stavební podoba tvoří komplikované
předpoklady pro obnovu a hledání
nového využívání. Jaké jsou
možnosti obnovy a využívání
textilních továren? Odpovědi na
tyto a mnohé další otázky přinese
11. ročník konference
PROPAMÁTKY. Setkání je určeno
všem zájemcům o dějiny,
současnost, ale také budoucnost
textilek a nabízí příležitost k setkání
a výměně názorů a zkušeností při
jejich obnově a využívání. Setkání je
určeno pro architekty, zástupce obcí
a krajů, pracovníky památkové péče
a samozřejmě i pro majitele
textilních továren.

Výukové materiály (písemné, elektronické)

sborníky konference PROPAMÁTKY
z minulých let

Způsob ukončení (test, ústně, písemně, bez
kontroly)

bez kontroly

III. Přednášející (uveďte jméno s tituly a stručné informace o přednášejícím)
Mgr. Petr Freiwillig, Ph.D., Mgr. Michaela Ryšková

Národní památkový ústav

Ing. Martin Vonka, Ph.D., prof. Ing. arch. Tomáš
Šenberger

Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Mgr. Jan Zikmund, Ph.D., Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

VCPD, Fakulta architektury, ČVUT v
Praze

Mgr. Michal Horáček

ÚHSD, Filozofická fakulta UK

IV. Podstatná sdělení (prostor pro Vaše poznámky)
Konference se koná pod záštitou Ministerstva kultury a ve spolupráci s Národním
památkovým ústavem a Výzkumným centrem průmyslového dědictví ČVUT v Praze resp.
platformou Industriální stopy. Dalšími spolupracujícími organizacemi jsou Česká komora
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska.
Konference bude prezentována prostřednictvím těchto médií / mediálních partnerů: Era
21, Moderní obec, Stavitel, Sdružení místních samospráv České republiky.
V jednání jsou další přednášející. Jejich celkový počet bude v rozmezí 10 až 15 lidí, kteří
budou průběžně doplňováni na stránku konference.propamatky.cz.

