Program Seminarium
Aktualne problemy dotyczące budownictwa, architektury i urbanistyki Ukrainy i Polski
28.11.2013r.
1000 – 1015 Otwarcie seminarium – przemówienie Dziekana Wydziału Budownictwa
prof. dr hab. inż. Lucjana Kurzaka
Przywitanie gości przez Prodziekana ds. Nauki Prof. dr hab. inż. Jarosława Rajczyka
Przywitanie gości przez Prodziekana ds. Nauczania Dr inż. Jacka Halbiniaka
1030 – 1200 Sesja I / Aktualne problemy dotyczące budownictwa, architektury i
urbanistyki
Prowadzący obrady sesji: Dr inż. arch. Mariusz Zadworny
Referaty *:
1. Prof.dr hab. inż. Zinovyj Blikharskyj , R. Khmil , O. Yovchyk : „ Badania efektu
wzmocnienia elementów żelbetowych z różnym procentem zbrojenia poddanych próbie
ściskania ze zginaniem”
2. Mgr inż. arch. Henryk Katowicz – Kowalewski – „ Energoaktywna architektura na
obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej”
3. Doc. dr inż. Petro Kholod
4. Prof. dr hab. inż. arch. Halina Petryszyn –„ Tradycja kształcenia w zakresie
architektury i urbanistyki na Politechnice Lwowskiej „
5. Dr inż. Jacek Halbiniak – „Optymalizacja stosunku cementowo-wodnego w
projektowaniu betonów towarowych „
6. Prof. dr hab. inż. Khrystyna Sobol , V. Terlyha , M. Kowalczuk , B. Tershak :
„Nowoczesne materiały kompozytowe używane w odwiertach w regionach przygranicznych
„
1200 – 1215 Przerwa na kawę
*tytuły referatów prelegentów zagranicznych oraz języków prezentacji

zostaną podane po ustaleniach

dwustronnych autorów i organizatorów Seminarium

1215 – 13 30 Sesja II
Prowadzący obrady sesji II: Dr inż. Adam Ujma
referaty:
1. Doc. dr inż. arch. Hadiya Sosnowa- „ Transformacja środowiska miejskiego w
zmieniających się warunkach gospodarczych „
2. Mgr inż. Bartłomiej Stachecki – „Nowatorski sposób zbrojenia prefabrykowanych belek
betonowych„
3. Dr inż. Bogdan Langier , dr inż. Jacek Halbiniak – „ Charakterystyka porowatości a
mrozoodporność betonów modyfikowanych „
4. Mgr inż. Damian Jończyk – „ Metody wzmacniania konstrukcji drewnianych „

5. Dr inż. arch. Mariusz Zadworny – „Wybrane zagadnienia dotyczące rozwiązywania
problemów urbanistycznych na przykładzie miasta Częstochowy”

1330 – 1400

Dyskusja i podsumowanie I części obrad ( sala Rady Wydziału
Budownictwa Politechniki Częstochowskiej ).

1400-1445

Przerwa obiadowa

1500-1600

Aktualne problemy rewaloryzacji zespołów sakralnych na
przykładzie klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze- lustracja „in
situ”.
Problematyka zbiorów bibliotecznych jako zasobów dziedzictwa
religijnego- zbiory biblioteczne na Jasnej Górze jako świadectwo
kulturowe chrześcijańskiej Europy.
Spotkanie panelowe dotyczące perspektyw międzynarodowej współpracy
badawczej w wyznaczonych obszarach badawczych.
Zakończenie I dnia obrad.

1600-1700
1700-19 30

29.11.2013r.
Rozpoczęcie II dnia obrad seminarium.

1015- 1030

Przywitanie uczestników obrad przez Dyrektora Instytutu Architektury Wydziału
Budownictwa P.Cz. Prof. dr hab. inż. Marlenę Rajczyk
1030 – 1200 Sesja I / Aktualne problemy dotyczące budownictwa , architektury i
urbanistyki
Prowadzący obrady sesji: Prof. dr hab. inż. arch. Nina Kazhar
Dr inż. arch. Nina Sołkiewicz-Kos
referaty:
1. Prof. dr hab. inż. arch. Yuryj Kryvoruchko – „ Naturalność i autentyzm miasta „
2. Prof. dr hab. inż. arch. Nina Kazhar – „Nowe fakty dotyczące rozwoju myśli
architektonicznej Rzeczypospolitej„
3. Prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz – „Nowe rozwiązania strukturalne
w architekturze – formy o złożonej geometrii”
4. Dr inż. arch. Maciej Janowski –„Nowy wymiar wartości lokalnych w tworzeniu domu dla
indywidualnego mieszkańca „
5. Doc. dr inż. arch. Yulya Idak- „ Teoretyczne zasady kompozycji w projektowaniu i
przekształcania form architektonicznych „
1200 – 1300 Przerwa na kawę – Spotkanie w zespołach realizujących tematy badawcze
1300 – 1430 Sesja II
Prowadzący obrady sesji: Mgr inż. arch. Henryk Katowicz-Kowalewski
referaty:
1. Doc. dr hab. inż. Vasyl Zhelykh , Kozak C. : „ Modelowanie procesów termicznych
związanych z słonecznym ogrzewaniem powietrza „
2. Dr. inż. Aleksandra Repelewicz- „Współczesne obiekty sakralne Zawiercia”
3. Mgr inż. arch. Natalia Malinga – „Architektura energoaktywna – nowe koncepcje”
4. Mgr inż. arch. kraj. Malwina Tubielewicz – Michalczuk – „ Rola współczesnych
przestrzeni publicznych w kształtowaniu struktury miasta „
5. Dr inż. arch. Nina Sołkiewicz – Kos – „Problemy kształtowania terenów miejskich na
przykładzie Częstochowy”
1430 – 1500 Dyskusja . Podsumowanie obrad Seminarium .
1500 -16. 00 Przerwa na obiad
1830-2130 Wizyta w obiekcie architektonicznym poddanym zabiegom rewaloryzacji - „ in
situ”.

