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Projekt s názvem New Post-Socialist City: Competitive and Attractive (krátce ReNewTown:
http://www.renewtown.eu), jehož je městská část Praha 11 partnerem, je realizován v rámci
Operačního programu Central Europe a spolufinancován Evropským fondem regionálního rozvoje.
Jeho hlavním cílem je snižování rozdílů a zlepšení kvality postsocialistického městského prostředí
(nejen pozitivní transformací obytných ploch, ale také zlepšením kvality a přístupnosti veřejných
prostranství, zvyšováním počtu kulturních a sociálních událostí, větší podporou podnikatelských
iniciativ, posílenou identitou, vytvářením společné hodnoty atd.). Za tímto účelem bylo vytvořeno
několik modelů a byly realizovány čtyři pilotní aktivity v postsocialistických městech různých
zemí střední a východní Evropy (Česká republika, Polsko, Slovensko, Slovinsko, více na webových
stránkách: www.renewtown.eu/pilot-actions.html).
Závěrečná konference projektu (konference.ef.uni-lj.si/renewtown/) se zaměřuje na poskytnutí
širší perspektivy týkající se konkurenceschopnosti a atraktivnosti postsocialistických měst střední a
východní Evropy prostřednictvím fóra na výměnu zkušeností mezi akademickými vědci, městskými
architekty a osobami s pravomocí jednat v těchto otázkách. Řečníci na konferenci předloží různé
aspekty následujících témat:
(1) Nové ekonomické a sociální funkce postsocialistických budov, veřejných prostor, majetku
anebo městských částí. (2) Totožnost a diferenciace mezi jednotlivými městskými sídlišti.
(3) Hodnoty, blahobyt a výzva k udržitelnosti v postsocialistických městských sídlištích.
Hloubková diskuze a neformální výměna zkušeností mezi tvůrci strategií, městskými architekty,
zástupci tvůrčích komunit, městských obchodníků a akademických vědců bude umožněna díky sérii
zasedání a paralelních schůzí. Některé z nich budou specificky zaměřeny na následující klíčové
publikace projektu:
• Postsocialistické město: Vzorové modely pro revitalizaci města ve 21. století – Příručka modelů.
• Nadnárodní manuál městské revitalizace. • Mezinárodní rozvojová strategie pro postsocialistická
města střední Evropy.
Srdečně Vás na tuto konferenci zveme. V případě Vašeho zájmu, potvrďte prosím Vaši účast
vyplněním registračního formuláře na konference.ef.uni-lj.si/renewtown/registration-andsubmissions/registration/, kdykoliv Vám to bude vyhovovat. Účast na konferenci je zdarma.

Veškeré požadavky týkající se konference mohou být adresovány
prof. Dr. Ireně Ograjenšek, místopředsedkyni Programové komise
a předsedkyni Organizující komise (irena.ograjensek@ef.uni-lj.si).
Těšíme se na setkání s Vámi v Lublani

