Konferencja „Ekologia a budownictwo”, 13-15
października 2011
W dniach 13-15 października 2011 r. odbędzie się jubileuszowa XX Ogólnopolska
Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna „Ekologia a Budownictwo”,
organizowana przez Polski Związek InŜynierów i Techników Budownictwa w Bielsko Białej.
Konferencja przeznaczona dla przedstawicieli środowisk naukowych,
zawodowych,
samorządowych i administracyjnych zajmujących się interakcją budownictwa i środowiska
oraz zagadnieniami zrównowaŜonego rozwoju. 3 dniowa konferencja odbędzie się w hotelu
Transportowiec w malowniczej okolicy Beskidu Śląskiego (pod samą Szyndzielnią).
W gronie organizatorów znajdą się:
•
•
•
•
•

Komitet Ekologii przy Zarządzie Głównym PZITB
Instytut Techniki Budowlanej
Politechnika Krakowska
Politechnika Śląska Wydział Budownictwa
Śląska Okręgowa Izba InŜynierów Budownictwa w Katowicach

Opiekę nad jej merytoryczną stroną sprawować będzie Rada Naukowo-Techniczna pod
przewodnictwem prof. dr hab. Leonarda Runkiewicza (ITB). Zakres tematyczny spotkania
będzie obejmował tematykę ekologii i zrównowaŜonego rozwoju budownictwa w tym:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aktualne problemy ochrony środowiska,
wyjątkowe warunki klimatyczne wpływające na budownictwo,
zadania administracji państwowej i samorządowej oraz uczestników procesu
budowlanego w ochronie środowiska,
proekologiczne materiały i wyroby budowlane – materiały odnawialne, recykling i
wykorzystanie odpadów,
skutki techniczne, ekonomiczne i społeczne skaŜenia obiektów budowlanych i
sposoby ich neutralizacji,
ekologia terenów zurbanizowanych, aspekty społeczne i psychologiczne,
kształcenie ekologiczne w działalności budowlanej,
ekologiczne aspekty budownictwa energooszczędnego,
rewitalizacja obiektów, terenów przemysłowych i innych,
róŜne zagadnienia ekologiczne w budownictwie oraz problemy korozji biologicznej,
problemy projektowania i utrzymania obiektów budowlanych w strategii
zrównowaŜonego rozwoju.

Atmosfera konferencji jest bardzo przyjazna w szczególności dla młodych naukowców
stawiających swoje pierwsze kroki (dla stałych uczestników wręcz rodzinna).
Organizatorzy w szczególności zapraszają młodych i innowacyjnych naukowców dla
których przygotowano specjalne 50% zniŜki za opłatę konferencyjną. Referaty będą
mogły być wydrukowane w punktowanych miesięcznikach branŜowych oraz naukowych.
Okolica zachęca do pieszych wędrówek w przerwach pomiędzy wykładami oraz podczas
specjalnie przygotowanej sesji ekologicznej.
Sponsorzy Konferencji:

Dalsze informacje moŜna uzyskać bezpośrednio od organizatora:
PZITB Oddział Bielsko-Biała
ul. 3 Maja 10
43-300 Bielsko-Biała
tel: + 48 33 816 68 34
tel/fax: + 48 33 822 02 94
e-mai : biuro@pzitb.bielsko.pl

