PROJEKTOWE WARSZTATY URBANISTYCZNE
Miejsce:
Termin:
Uczestnicy:

Bochnia
28 lutego – 5 marca 2017 r.
studenci semestru dyplomowego studiów II stopnia, kierunek „Architektura”,
„Architektura w języku angielskim”

Cel warsztatów: wypracowanie propozycji powiązań pieszych pomiędzy kluczowymi obszarami
Bochni rejonu dworca kolejowego i historycznego centrum miasta, z zaznaczeniem roli placu
dworcowego (w ujęciu ogólnym i szczegółowym) - w ścisłym nawiązaniu do realnego, toczącego się
procesu rewitalizacji miasta (praca nad Gminnym Programem Rewitalizacji Bochni), a także
z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań i problemów, obowiązujących dokumentów
planistycznych i rzeczywistych planów inwestycyjnych.
Temat warsztatów: ogólna koncepcja projektowa obejmująca wytyczenie i zaprojektowanie ciągu
pieszego lub układu ciągów pieszych wiążących teren dworca kolejowego w Bochni z centrum miasta,
z uwzględnieniem przestrzennych, funkcjonalnych i elementów detalu urbanistycznego (w tym
oznaczeń ułatwiających orientację i identyfikację tras) – w skali 1:1000 oraz koncepcja
zagospodarowania placu dworcowego jako reprezentacyjnej przestrzeni publicznej,
z uwzględnieniem lokalizacji zabytkowego obiektu dworca oraz planowanego parkingu
wielopoziomowego (w skali 1:500, 1:200 i większych – stosownie do proponowanych rozwiązań).
Forma pracy: praca warsztatowa w zespołach kilkuosobowych (liczebność i ilość zespół zależna od
ostatecznej liczby uczestników), z podziałem na trzy zasadnicze części: fazę studialną (spacer
terenowy, prezentacja dokumentów planistycznych, przedstawienie rysu historycznego, diagnoza
problemów itp.), fazę projektową (praca nad koncepcją w różnych skalach) oraz publiczna
prezentacja wypracowanych koncepcji. Praca warsztatowa wykonywana w technice cyfrowej,
z wykorzystaniem oprogramowania i sprzętu własnego uczestników. Przewiduje się merytoryczne
wsparcie warsztatów przez opiekunów naukowych (z kadry WA PK), lokalnych projektantów,
ekspertów, liderów, przedstawicieli samorządu miejskiego.
Forma opracowania (produktu końcowego): komputerowe opracowanie plansz graficznych
obejmujących część studialną i projektową wraz z krótkim opisem zamieszczonym na planszach oraz
prezentacja zapisana w formie elektronicznej. Ilość plansz dostosowana do zakresu koncepcji
projektowej. Końcowy wydruk plansz w pomniejszeniu.
Zakres wykorzystania produktu/efektu pracy warsztatowej: wykorzystanie opracowanych
koncepcji/pomysłów przez samorząd Bochni jako element źródłowy i inspirac ja dla innych opracowań
projektowych o charakterze planistycznym, urbanistycznym i architektonicznym – w celu wdrożenia
do realizacji w ramach programu rewitalizacji miasta, z pełnym poszanowaniem należnych praw
autorskich. Przewiduje się wykorzystanie opracowanych koncepcji na następujących polach:
publikacja (również w Internecie), powielanie, publiczna prezentacja, umieszczanie na wystawach itp.
Wydarzenia uzupełniające: przewiduje się połączenie pracy warsztatowej z krótkimi szkoleniami
związanymi z tematyką warsztatów, mającymi na celu podniesienie kompetencji absolwentów
Wydziału Architektury PK i lepsze ich przygotowanie do pracy zawodowej. Zakłada się wstępnie
następujące tematy szkoleń: rewitalizacja miejska, projektowanie wielopoziomowych parkingów
automatycznych, projektowanie na terenach oddziaływania szkód górniczych, projektowanie dużych
obiektów konstrukcji stalowej z wykorzystaniem technologii płyt warstwowych. Zastrzega się
możliwość zmiany ilości i tematyki warsztatów.
Certyfikacja: udział studentów w warsztatach oraz w indywidualnych szkoleniach będzie
potwierdzony stosownymi certyfikatami, wydanymi przez organizatorów szkolenia i/lub
zaangażowanych partnerów.
Organizator warsztatów zapewnia uczestnikom: transport z Krakowa do Bochni i z powrotem,
zakwaterowanie, pełne wyżywienie, wydruk opracowań projektowych (A3).

SZKICOWY HARMONOGRAM WARSZTATÓW:
DZIEŃ 1

28 lutego 2017 r. (wtorek)

16.00
17.00

przyjazd do Bochni, zakwaterowanie
powitanie, prezentacja tematu

DZIEŃ 2

1 marca 2017 r. (środa)

9.00
11.00
14.00

wstępna praca terenowa studentów
zorganizowany spacer terenowy
diagnoza problemów i sformułowanie złożeń projektowych

DZIEŃ 3

2 marca 2017 r. (czwartek)

9.00
15.00

praca projektowa w zespołach
uzupełnienie materiałów studialnych
szkolenie 1 (prezentacja)

DZIEŃ 4

3 marca 2017 r. (piątek)

9.00
15.00

praca projektowa w zespołach
szkolenie 2 (prezentacja)

DZIEŃ 5

4 marca 2017 r. (sobota)

9.00
15.00

praca projektowa w zespołach
szkolenie 3 (prezentacja)

DZIEŃ 6

5 marca 2017 r. (niedziela)

9.00
12.00

przygotowanie prezentacji
prezentacja połączona z publiczną dyskusją
wręczenie certyfikatów
powrót do Krakowa

15.00

CZĘŚĆ STUDIALNA

CZĘŚĆ PROJEKTOWA

CZĘŚĆ PROJEKTOWA

CZĘŚĆ PROJEKTOWA

PREZENTACJA

