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@propamatky.cz
Webové stránky
www.instituteu.cz

www.propamatky.info

II. Vzdělávací akce (podrobné informace)
Název
Konference PROPAMÁTKY – obnova a využívání škol
Datum a hodina konání

6. 11. 2019 18–20 h
7. 11. 2019 9–17 h
8. 11. 2019 9–15 h

Místo konání
Městská knihovna Písek, Alšovo nám. 75, Písek, 397 01
Vložné

Včasná registrace: 890 Kč
Standardní registrace: 1690 Kč
Studenti: 390 Kč

Sleva pro členy ČKA
není

Anotace

Díky dlouhému vývoji českého školství, a proměně jeho
podoby, představují historické budovy škol široký stavební
fond. Najdeme mezi nimi jak prosté budovy venkovských škol,
tak honosné reprezentativní objekty ve městech včetně celých
areálů sloužících vzdělávání. Řada školních budov dodnes
slouží svému původnímu účelu. Mnoho z nich však svou
původní funkci ztratilo, někdy došlo i k jejich demolicím či
nevhodnému využití. Některé již svou novou smysluplnou
náplň nalezly, jiné ale na obnovu a nové smysluplné využití
stále čekají. Vzhledem k rozmanitosti stavebního fondu
školních budov jsou tyto možnosti velmi široké a různorodé.
Díky přítomnosti školních budov v řadě našich měst i menších
obcí, často na velmi exponovaných místech intravilánu, je jejich
obnova a využívání velmi aktuálním tématem.
Jaké jsou možnosti obnovy a využívání škol? Odpovědi na tyto
a mnohé další otázky přinese 12. ročník konference
PROPAMÁTKY. Setkání je určeno všem zájemcům o dějiny,
současnost, ale také budoucnost škol a nabídne 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
školních budov, ať už v provozu, či hledajících nové využití.

Výukové materiály
(písemné, elektronické)

tištěné sborníky

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

bez kontroly

III. Přednášející (uveďte jméno s tituly a stručné informace o přednášejícím)
prof. Ing. arch. Karel Kibic,
DrSc.

Národní památkový ústav, Generální ředitelství

PhDr. Jan Šimek, Ph.D.

Národní pedagogické muzeum

Prof. Ing. arch. Jiří
Škabrada, CSc.
Mgr. Jan Kotalík, Mgr. Jan
Kouba, Mgr. Bohumír
Bernášek

Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Prácheňské muzeum v Písku

IV. Podstatná sdělení (prostor pro Vaše poznámky)

Odborný garant: Mgr. Michal Horáček, ÚHSD, Filozofická fakulta UK

