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WPROWADZENIE
BIWA – ogólnopolska konferencja o charakterze cyklicznym – adresowana jest do reprezentantów
różnych dyscyplin nauki i działalności praktycznej oraz organów decyzyjnych i organizacji
pozarządowych, którzy są bezpośrednio zainteresowani podnoszeniem jakości środowiska
zbudowanego, a także badaniami naukowymi w tym zakresie.
Pierwsza konferencja BIWA odbyła się w 2015 roku i spotkała się z dużym zainteresowaniem.
Miała także charakter sondażowy, identyfikujący interesującą środowisko naukowe tematykę
badawczą.
Bazując na tej wiedzy II Ogólnopolska Konferencja „Interdyscyplinarne Badania
w Architekturze” (BIWA 2017) poświęcona została problematyce potrzeb różnych grup
wiekowych w odniesieniu do środowiska architektoniczno-urbanistycznego. Wspomniane
powyżej grupy wiekowe to dzieci, młodzież oraz dorośli w tym seniorzy. W każdej z w/w grup
chcieliśmy także zauważyć potrzeby osób z niepełnosprawnościami w odniesieniu do budynków
i przestrzeni urbanistycznych. Celem konferencji było zatem poszukanie relacji pomiędzy
wyzwaniami, jakie wnoszą do architektury i urbanistyki różne grupy wiekowe, a ich
faktyczną realizacją. Konferencja, w której wzięło udział ponad 50 prelegentów z wielu ośrodków
naukowych w Polsce – stanowiła przegląd najnowszych badań w tym zakresie, z perspektywy
specjalistów z różnych dziedzin. Zaprosiliśmy do zaprezentowania wniosków z badań, ale także
metod, technik i narzędzi badawczych, wyników komercjalizacji badań, w tym wdrożeń i efektów
współpracy badawczej z otoczeniem społeczno-gospodarczym, doświadczeń z realizacji grantów;
a także uwag związanych z użytkowaniem obiektów architektonicznych i przestrzeni
urbanistycznych wraz z ich krytyczną analizą. Szczegółowy zakres tematyczny konferencji został
podzielony na poniższe zagadnienia, w ramach których zaprezentowane zostały potrzeby
użytkowników w różnym wieku w stosunku do różnego typu przestrzeni architektonicznych
(budynki) i urbanistycznych, takich jak:






przestrzenie zamieszkania,
przestrzenie edukacji,
przestrzenie pracy,
przestrzenie rozrywki.

Jedną z sesji konferencyjnych zadedykowaliśmy prezentacji prac badawczych prowadzonych
z udziałem studentów I, II i III stopnia (doktorantów) i innych form powiązania dydaktyki
z badaniami naukowymi.
Warto wspomnieć, że konferencji BIWA 2017 towarzyszył I Festiwal Filmowy Studentów
Architektury, w trakcie którego zaprezentowano krótkie filmy, głownie o tematyce ergonomicznej.
Chcieliśmy, aby BIWA 2017 sprowokowała do ożywionej dyskusji, a także integracji nauki
i praktyki oraz posłużyła upowszechnianiu wiedzy z zakresu szeroko rozumianej problematyki
badań środowiska zbudowanego. Mamy nadzieję, że nam się to udało.
Przewodnicząca Rady Naukowej Konferencji
Dr hab. inż. arch. Joanna Tymkiewicz
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