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Komunikat nr 1
Mając na uwadze coraz powszechniejsze zainteresowanie dziedzictwem poprzemysłowym z jednej
strony (zwłaszcza w aspekcie historycznym i społecznym), z drugiej natomiast nieuchronną utratę
jego materialnego wyrazu, chcielibyśmy serdecznie zaprosić do udziału w Konferencji Naukowej
„Utracone dziedzictwo – zachowana pamięć”, na której spróbujemy – wspólnie z Państwem
–
zastanowić się nad obecnymi możliwościami i kierunkami zachowywania pamięci o industrialnej
przeszłości naszych regionów.
Dawny zakład przemysłowy zamieniony w muzeum w naturalny sposób obrazuje specyfikę miejsca,
to najlepsza metoda na pokazanie powstawania i rozwoju różnych gałęzi przemysłu. Historia
tworzenia tego typu placówek w Polsce sięga drugiej połowy XIX wieku. Ich rozwój przypadł na okres
międzywojenny, ale swój boom przeżywają w XXI wieku. Z jednej strony to wyraz chęci zachowania
świadectwa o odchodzących nieubłaganie w przeszłość niektórych gałęzi przemysłu, z drugiej strony
to efekt zrozumienia rangi i znaczenia tej części naszego dziedzictwa i uznanie jej jako ważnej
i jednocześnie atrakcyjnej dla odbiorców. Muzea poświęcone zabytkom techniki są naturalnym
i najlepszym sposobem prezentacji dokonań rewolucji przemysłowej. Co jednak, gdy pozostała
jedynie pamięć o dawnym przemyśle, ale brakuje świadectw materialnych? Gdy głos specjalistów
i pasjonatów nie został na czas usłyszany i z dawnych zasobów przemysłowych niewiele lub nic nie
pozostało? Przed takim dylematem stoi Opole, dawne zagłębie cementowe. To tu w czasach
świetności przełomu XIX i XX wieku funkcjonowało dziewięć cementowni. Dzisiaj istnieje już tylko
jedna, która na dodatek jest czynnym zakładem przemysłowym, zmuszonym dostosowywać obiekty
i urządzenia do aktualnych standardów produkcyjnych. Z pozostałych cementowni zachowało się
niewiele: zostały zburzone albo przekształcone i są użytkowane do innych celów, a dokonane
wtórnie zmiany własnościowe uniemożliwiają jakiekolwiek działania. Jak w takim razie opowiadać
industrialną historię Opola, którego intensywny rozwój urbanistyczny i społeczny od połowy XIX
wieku związany był nierozerwalnie z dynamicznym rozwojem przemysłu cementowego?
Czy utracone materialne dziedzictwo można i powinno się pokazywać inaczej? Czy takie działania
są uzasadnione? Mamy nadzieję, że podczas konferencji poznamy najnowsze pomysły muzealników
i przedstawicieli innych środowisk związane z popularyzacją różnych gałęzi dziedzictwa
przemysłowego (nie tylko cementowego) oraz poszukiwaniem alternatywnych metod prezentacji
szeroko rozumianej historii przemysłu.
Podczas konferencji chcielibyśmy porozmawiać o wyzwaniach, które stoją przed instytucjami
zajmującymi się badaniem, dokumentowaniem i edukacją ukierunkowaną na infrastrukturę
techniczną i przemysłową. Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich, którym bliska jest
ochrona i popularyzacja dziedzictwa przemysłowego – naukowców, muzealników, pasjonatów,
przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń, a także przedsiębiorców.
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Termin i miejsce konferencji:
17-18 listopada 2022 r., Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, Mały Rynek 7, 45-023 Opolea
Ważne terminy:
Przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa i streszczenia referatów
Przesłanie uczestnikom komunikatu nr 2, potwierdzenia przyjęcia referatów
Przesłanie pełnego tekstu referatu (termin nieprzekraczalny)
Przesłanie uczestnikom informacji o akceptacji referatu
Uiszczenie opłaty konferencyjnej dla pozostałych uczestników (z opłaty
zwolnieni są prelegenci)
Przesłanie uczestnikom komunikatu nr 3 i programu konferencji

31.03.2022
15.04.2022
30.06.2022
15.07.2022
30.09.2022
30.10.2022

Publikacja artykułów:
Wybrane artykuły zostaną opublikowane w „Wiadomościach konserwatorskich”b. Przewiduje się
również druk pozostałych materiałów pokonferencyjnych w „Opolskim Roczniku Muzealnym”.
Warunki uczestnictwa:
Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy przesłać na adres: Muzeum Śląska Opolskiego, 45-023 Opole,
ul. św. Wojciecha 13 (z dopiskiem „konferencja”) lub drogą elektroniczną na e-mail:
sekretariat@muzeum.opole.pl do 31 marca 2022 roku.
Aktualne informacje będą umieszczane na stronie: www.muzeum.opole.pl

a

W przypadku dużej ilości uczestników miejsce konferencji w Opolu może ulec zmianie, poinformujemy Państwa
o tym fakcie w komunikacie nr 2. Wszelkie aktualizacje umieszczane będą na stronie: www.muzeum.opole.pl
b
Ostateczną decyzję o miejscu publikacji podejmie Komitet Naukowy.

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: sekretariat@muzeum.opole.pl lub na numer
telefonu 77 443-17-50.
Opłata konferencyjna:
Opłata za udział w konferencji wynosi: 150,00 złotych (z opłaty zwolnieni są prelegenci).
Dane do wpłat – numer rachunku: 07 1090 2138 0000 0001 2177 4729
Tytuł przelewu: „Konferencja” + imię i nazwisko uczestnika.
Opłatę konferencyjną należy uiścić w terminie do 30 września 2022 roku.
Brak wpłaty w podanym terminie oznacza rezygnację z udziału w wydarzeniu i usunięcie zgłoszenia
z rejestracji.
Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie danych w karcie zgłoszeniowej.
Opłata konferencyjna pokrywa: udział w obradach Konferencji Naukowej, materiały konferencyjne,
wyżywienie (poczęstunek w czasie przerw kawowych, poczęstunek w przerwie na lunch, udział
w uroczystej kolacji), udział w otwarciu wystawy „Cementownie Opola – przemysł w strukturze miasta”
w dniu 17 listopada 2022 r., wycieczkę do Cementowni „Odra” w Opolu w dniu 18 listopada 2022 r.
Opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów dojazdu i noclegu. W przypadku prelegentów koszty
noclegów pokrywają organizatorzy.

