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PROGRAM WIZYTY
•

poniedziałek, 04 listopada 2013 r., godz. 17:00
wykład akademicki pt. „Cities for people” z dyskusją
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. 39, Łódź
wydarzenie organizowane w języku angielskim
Co sprawia, że miasta są przyjaznymi i atrakcyjnymi miejscami do życia? Dlaczego ludzie
chcą mieszkać w jednych miastach, a inne wolą omijać szerokim łukiem? Jak zadbać
o ludzki wymiar przestrzeni wokół nas? Jaką rolę odgrywa poruszanie się pieszo i na rowerze w tworzeniu miast zdrowych, pełnych życia, zrównoważonych i bezpiecznych?
Odpowiedzi na te pytania udzieli profesor Jan Gehl podczas pierwszego wykładu w Łodzi.

prof. Jan Gehl
jest wybitnym duńskim
naukowcem i praktykiem
z zakresu architektury,
urbanistyki i zarządzania
przestrzeniami publicznymi. Dzięki przedsięwzięciom podjętym
w Kopenhadze jest on
dziś powszechnie znany w świecie ze skutecznego prowadzenia działań rewitalizujących centra miast (również w Melbourne i w Nowym Jorku)
oraz z tworzenia witalnych
przestrzeni publicznych.
Działania te określa się
mianem „kopenhagenizacji”(ang. copenhagenization). Jego publikacje
stanowią podstawową
literaturę w zakresie
współczesnej urbanistyki
na świecie.

Uwaga!
Na wszystkie wydarzenia
wymagana jest uprzednia
rejestracja na stronie
internetowej
www.piotrkowska.pl.
Decyduje kolejność
zgłoszeń.

•

wtorek, 05 listopada 2013 r., godz. 17:00
wykład akademicki pt. „Livable cities for the 21st century” z dyskusją
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. 39, Łódź
wydarzenie organizowane w języku angielskim
Wśród wyzwań stojących przed dzisiejszymi miastami jest m.in. zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości życia przy jednoczesnej trosce o zrównoważony rozwój i - co za tym
idzie - środowisko przyrodnicze. Profesor Jan Gehl podzieli się swoim wieloletnim
doświadczeniem w tworzeniu atrakcyjnych warunków do życia w miastach.

•

środa, 06 listopada 2013 r., godz. 10:30
spotkanie dla pracowników samorządowych pt. „People studies as a tool for city planning”,
Urząd Marszałkowski w Łodzi, al. Piłsudskiego 8, Łódź
wydarzenie organizowane w języku polskim
Jak zaprojektować w naszych miejscowościach miejsca, w których ludzie będą chcieli przebywać? Wbrew pozorom, odpowiedź na to pytanie nie jest wcale taka skomplikowana.
Należy po prostu obserwować ludzi i ich zachowania. Profesor Jan Gehl przedstawi metody obserwacji niezwykle pomocne w określeniu tego, co należy zrobić, aby przestrzenie
publiczne stały się chętnie użytkowanymi i przyciągającymi miejscami.

