JESENNÁ UNIVERZITA ARCHITEKTÚRY
V BANSKEJ ŠTIAVNICI
Spoznávanie, štúdium a dokumentácia ohrozených historických konštrukcií
a architektonických detailov
v historických mestách BANSKÁ ŠTIAVNICA a KRUPINA
17. 9. – 23. 9. 2012
Medzinárodný workshop pre študentov architektúry,
stavebníctva, geodézie a histórie umenia

Kontext medzinárodného študentského workshopu:
Banská Štiavnica je ojedinele zachované historické mesto s vysokou
koncentráciou pamiatkových objektov a technických pamiatok, ktoré bolo pred takmer
20 rokmi zapísané na zoznam svetového dedičstva UNESCO. Historické jadro bolo
v čase komunizmu mimo záujmu o jeho záchranu a využitie. Chátranie niektorých
vzácnych historických budov, žiaľ, pretrváva dodnes. Paradoxne sa aj „vďaka“ tomu
doposiaľ zachovalo množstvo objektov a ich detailov v pomerne intaktnom stave.
Aj napriek pozitívnemu vývoju po roku 1989, keď sa obnovilo množstvo
architektonických pamiatok a mestských priestorov, ešte stále zostáva v pamiatkovej
rezervácii viac ako 30 historicky cenných objektov bez údržby a s malou šancou na ich
záchranu.
Tento stav a obava z postupného zániku historických architektonických hodnôt
bez predchádzajúcej dokumentácie boli v roku 2008 impulzom k usporiadaniu
pravidelných študentských workshopov pre študentov architektúry - Jesennej univerzity
architektúry. Predmet záujmu sa sústreďoval každý rok na vybrané špecifické pamiatky
v Banskej Štiavnici a jej okolí: v roku 2009 na dokumentáciu barokovej Kalvárie
v Banskej Štiavnici, v roku 2010 na ohrozené historické brány v blízkom historickom
mestečku Krupina.
Po troch úspešných ročníkoch si podujatie získalo vysoký záujem a priazeň medzi
študentmi, jeho výsledky pozitívne rezonujú medzi autoritami mesta, odbornou i laickou
verejnosťou, ktorá je vždy do projektu nepriamo zapájaná.

Zámer workshopov:


Umožniť študentom univerzít rôznych zameraní (architektúra, história umenia,
stavebné konštrukcie, geodézia a pod.) zo SR aj zahraničia bližšie poznanie
pamiatkových hodnôt, historicky a architektonicky cenných konštrukcií
a objektov;



Prostredníctvom dokumentovania architektonických detailov v pamiatkovo
chránených lokalitách posilniť vzťah študentov k ochrane kultúrneho dedičstva;



Vytvoriť medziodborové prepojenia v rámci príbuzných študijných programov a
umožniť tak vedomostné obohatenie účastníkov z prostredia rôznych odborných
disciplín, ktoré v praxi vstupujú spoločne do procesu ochrany a obnovy
pamiatkového fondu;

Cieľ tohtoročného workshopu :
 Prehĺbenie poznatkov v oblasti identifikácie pamiatkových hodnôt a ich ochrany;
 Terénny prieskum a zmapovanie aktuálneho stavebno-technického stavu
historických objektov v Pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica;
 Dokumentácia vybraných historických objektov v Banskej Štiavnici a Krupine;
 Mapovanie a dokumentácia niektorých historických konštrukcií v Banskej
Štiavnici a Krupine;
 Prezentácia výsledkov workshopu na výstavách pre verejnosť;
 Publikácia z workshopov 2010 a 2012.

_____________________________________________________________________
Registrácia účastníkov bude v nedeľu 16. 9. 2012 od 15:00 do 17:00 hod. v budove
detašovaného pracoviska FA STU v Banskej Štiavnici na Radničné nám. č. 2.
Predpokladáme cca 20 účastníkov – študentov architektúry, stavebnej fakulty,
geodézie a histórie umenia, ktorí budú pracovať pod odborným lektorským vedením
v skupinách na vopred stanovených zadaniach.
Organizátor poskytne účastníkom ubytovanie počas trvania workshopu. Stravu
a cestovné si hradí účastník. V prípade záujmu organizátor môže zabezpečiť spoločné
stravovanie (raňajky a obedy) za poplatok cca 5,50 €/deň a osobu.

