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IX Konferencja Renowacja Budynków
i Modernizacja Obszarów Zabudowanych
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Otwarcie konferencji, prof. Tadeusz Biliński, prof. Giorgi
Melikidze, dr hab. inż. Beata Nowogońska

cji budynków, rewitalizacji zasobów budowlanych, problemów remontowych budowli, adaptacji obiektów na cele
użytkowe oraz innych zagadnień towarzyszących tematyce konferencji. Przewodniczącym Komitetu Naukowego był
prof. Biliński, po tej konferencji zostanie Honorowym Przewodniczącym Komitetu Naukowego, a od następnej konferencji przewodniczącym Komitetu Naukowego będzie
prof. Leonard Runkiewicz.
Obrady odbywały się w dwunastu sesjach tematycznych,
w tym 1 sesja referatów zamawianych, 4 sesje plenarne,
1 wyjazdowa, 1 plakatowa, 4 panelowe, 1 warsztatowa z Lubuską Izbą Inżynierów Budownictwa. Ogromnym uznaniem
cieszyła się sesja wyjazdowa do Opactwa Pocysterskiego
w Gościkowie-Paradyżu oraz do Figury Chrystusa Króla
Wszechświata w Świebodzinie. Oprócz obrad w auli w Paradyżu uczestnicy zapoznali się z problemami renowacji barokowego zespołu klasztornego w Paradyżu oraz z zagadnieniami budowy i renowacji Figury Chrystusa.
Do udziału w konferencji zaprosiliśmy pracowników naukowych, producentów materiałów budowlanych, projektantów, wykonawców robót oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej.

fot. Marek Dankowski

WYDA R ZEN I A

21–23 marca 2018 roku na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się IX Konferencja Naukowo-Techniczna pod
patronatem Ministra Infrastruktury, Marszałka Województwa
Lubuskiego, Komitetu Nauki PZITB oraz Rektora UZ „Renowacja Budynków i Modernizacja Obszarów Zabudowanych”.
Podczas trzydniowych obrad zaprezentowane zostały wyniki badań i wymiana doświadczeń dotyczących renowa-

fot. Artur Juszczyk

fot. Marek Dankowski

Sesja plakatowa, prof. Jerzy Hoła, prof. Kazimierz Czapliński,
dr hab. inż. Beata Nowogońska

Sala obrad

Sesja wyjazdowa do Gościkowa-Paradyża
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Sesja plakatowa – dr inż. Paweł Błażejewski i dr inż. Artur
Juszczyk – organizatorzy konferencji
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nas z e s pr aw y

Sesja plenarna, dr inż. Elżbieta Grochowska i dr inż. Joanna
Kaliszuk – organizatorki konferencji

Organizatorki konferencji dr inż. Krystyna Urbańska i mgr inż.
Anna Kucharczyk
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Zakończenie konferencji, prof. Tadeusz Biliński,
prof. Leonard Runkiewicz i dr hab. inż. Beata Nowogońska
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Dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
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W tegorocznej edycji wzięło udział 196 uczestników, w tym
42 profesorów. Wszystkie prezentowane referaty (58) zostały podwójnie zrecenzowane przez członków Komitetu Naukowego i opublikowane w czterech czasopismach z listy B według MNiSW.
W czasie trwania konferencji odbyła się także prezentacja
nowości technicznych firm, w tym roku: Aquapol, Basf, Xella,
PCI, Weber-Saint Gobain.
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