За підтримки Франко-Німецького культурного фонду

Тристоронній симпозіум Німеччина/Франція/Україна

Проблеми урбанізації:
реновація та ревіталізація історичного центру міста
6-7 листопада 2017р.
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Вул. Чернишевського, 24а - Дніпро

ДЕНЬ N°1 – 6 листопада 2017
14:00 – 17:30 : Засідання N°1 – Інституціональні інструменти реновації та
ревіталізації міст
14h – 14h20 – Вітальне слово ( Борис Дікарев – проректор Академії ; Вольфганг Мьоссінгер,
Генеральний консул Федеративної Республіки Німеччина)
Доповіді :
14:20-14:45 - “150 років відновлення міст у Франції, від міської модернізації до збереження
спадщини” - Рено Епштайн, професор політичних наук, Інститут політичних досліджень СенЖермен-ан-Ле, Науковий співробітник Центру соціологічних досліджень права та пенітенціарних
установ (CESDIP)
14:45-15:10 - “Від історичного пам'ятника до помітного елементу, різні масштаби французького
управління в галузі охорони спадщини” - Саадія Тамлікешт, головний державний архітектор і
урбаніст, керівник Служби архітектури та культурної спадщини департаменту Сена-Сен-Дені
15:10-15:35 - Ігор Богданов, головний архітектор Дніпропетровської області
15:35-16:00 - Дмитро Волик, головний архітектор міста Дніпро
16:00 – 16:30 – Кава-брейк та відвідання виставки “Спадщина” у приміщенні Придніпровської
державної академії будівництва та архітектури
16:30 – 17:30 – Дискусія щодо інституціональних інструментів. Модератори : Олександр Челноков,
декан архітектурного факультету ПДАБтаА ; Григорій Невгомонний, завідувач кафедри
Архітектурного проектування і дизайну (АпіД) ПДАБтаА ; Тамара Товстик, доцент кафедри
Архітектурного проектування і дизайну (АпіД) ПДАБта

ДЕНЬ N°2 – 7 листопада 2017
10:00 – 13:00 : Засідання N°2 – Досвід і приклади реновації та ревіталізації
історичних центрів міст
Доповідачі :

10:00-10:25 - “Приклад відновлення міста Нансі (Франція): між збереженням, та сміливістю” Сімон Едельблютт, професор географії, науковий директор журналу “Revue Géographique de l'Est”,
науковий співробітник Центру географічних досліджень Університету Лотарингії (м. Нансі)
10:30-10:55 – “Лейбл "Місто та країна мистецтва та історії" у Франції: туризм, що сприяє розвитку
архітектурної, міської та ландшафтної спадщини” - Саадія Тамлікешт, головний державний
архітектор і урбаніст, керівник Служби архітектури та культурної спадщини департаменту СенаСен-Дені
11:00-11:25 - Олександр Харлан, науковий співробітник НДІ пам’яткоохоронних досліджень
Мінкультури України
11:30 – 12:00 – Кава брейк
12:00 – 13:00 – Дискусія. Модератори : Олександр Челноков, Григорій Невгомонний, Тамара Товстик
13:00 – 14:30 – Обідня перерва

14:30 – 17:30 : Засідання N°3 - Участь громадськості в оновленні міст:
приклади та методи
Доповідачі :
14:30-14:55 - “Участь громадськості та відношення до соціалістичної спадщини” - Гюнтер
Шлуше, Координатор планування та будівництва, Фундація Берлінської Стіни
14:55-15:20 - Даніель Руссо, Асоціація APPUII (Франція)
15:20-15:45 - Владислава Осьмак, керівник Центру урбаністичних студій НаУКМА
15:45-16:10 - Сергій Горностаєв, голова правління БОБФ “Місто змін”
16:10-16:35 - Юлія Овчаренко, менеджер проектів, ГО “Культура медіальна”
16:40 – 17:30 – Дискусія. Модератори : Олександр Челноков, Григорій Невгомонний, Тамара Товстик
17:30-18:00 – Висновки

