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ReNewTown semináre v Nowej Hute a Velenje

Toto vydanie obsahuje nasledujúce èlánky:

Modelové socialistické mesto, o 20 rokov neskôr: Generácie pamäte a zmeny v Nowej Hute

Semináre v Nowej Hute (štvr� Krakowa, Po¾sko 18-teho júna 2013) a Velenje (Slovinsk  29-teho mája 2013) sa týkali  
podrobných diskusií o dvoch prípadoch revitalizácie mestského dedièstva a prezentácie Príruèky ReNewTown pre širokú 
verejnos�.

Antropologièka Kinga Pozniak realizovala projekt, ktorý sa zameral na to akú úlohu hrá pamä� v èasoch ve¾kých 
politických,ekonomických a sociálnych zmien a na vz�ah medzi pamä�ou, miestom a generáciami. 

Milí èitatelia, ve¾mi nás teší, že vydávame už desiate èíslo bulletinu projektu ReNewTown.
Aktuálne vydanie predstaví k¾úèové fakty o projekte a jeho súèasnú realizáciu. ReNewTown vytvára platformu pre diskusiu
o problémoch obnovenia miest, ktoré siahajú mimo prípadovej štúdie projektu. Zameriava sa na najzaujímavejšie príklady
obnovenia miest v krajinách zapojených do projektu: Po¾sko, Slovinsko, Slovensko, Èeská republika a Nemecko.

Predstavíme tri databázy projektu ReNewTown: databázu dobrej praxe, databázu iniciatív a databázu odborníkov v
oblasti obnovy mestských èastí postavených v období socializmu.

Tento projekt sa realizuje prostredníctvom
OP STREDNÁ EURÓPA a je spolufinancovaný
ERDF. http://www.central2013.eu/

Priekopníci  zuš¾ach�ovnia v štvrti Nowa Huta v Krakowe
Sociológ Jacek G¹deckirobil výskum zuš¾ach�ovania štvrti Nowa Huta v Krakowe, ktorá je v súèasnosti ve¾mi poznaèená, ale 
zároveò ve¾mi zaujímavým prostredím bývalého  “ideálneho mesta  socializmu”.

PROJEKT RENEWTOWN A JEHO DATABÁZY V SKRATKE

Newsletter è.10

K¾úèová publikácia projektu ReNewTown pod názvom Post-socialistické mesto: Rolový model pre revitalitáciu miest v 
21.storoèí obsahuje mnoho identifikovaných modelov praktických príkladov implementácie z Èeskej republiky, Nemecka, 
Po¾ska, Slovenska a Slovinska spolu s cennými radami a pouèeniami.

Dvanás� modelov mestskej revitalizácie

Závereèná konferencia projekru ReNewTown v Ljubljane
Konferencia projektu ReNewTown v Ljubljane, 11.-12. februára 2014
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Semináre v Nowa Huta a Velenje poukázali na úzke vzájomné vz�ahy medzi 
fyzickými a spoloèenských akciami v projektoch revitalizácie  mestských pamiatok
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Obe investície a modely ukázali úzku previazanos� 
medzi fyzickými a spoloèenskými akciami. ArtZona v 
Nowej Hute a zrekonštruovaný priestor vo Velenje 
ukázali, že najdôležitejším rozmerom v programoch 
mestskej revitalizácie sú miestnej komunity a 
susedstvo. Naši miestni odborníci - Ma³gorzata Hajto v 
Nowej Huta a Marko Govek vo Velenje - dali praktické 
rady o tom, èo je potrebné urobi� a èoho sa vyvarova� 
pri realizácii revitalizaèných investícií .

V prípade Nowej Huty a pilotnj investície - ArtZona - 
miesto, ktoré sa stalo ob¾úbeným miestom pre 
kultúrne a spoloèenské podujatia, seminár s názvom 
"Pochopme mesto"  sa publikum zoznámilo s 
kultúrnou ponukou ArtZony,s  malými projektmi 
rozvoja susedských záhrad v štvrti a s blogom 
predstavujúcim obyvate¾ov Nowej Huty.

Modely  revitalizácie  mestského socialistického dedièstva z Príruèky modelov ReNewTown  boli prezentované širšej 
verejnosti vo Velenje (Slovinsko) 29. mája 2013 a v Nowej Hute štvr� Krakova, Po¾sko), 18. júna 2013.
Diskusné témy poèas seminárov boli zamerané na výzvy úèasti vo Velenje vzh¾adom k priamej väzbe na 
rekonštrukciu verejného priestoru so silným zapojením miestnych komunít do vykonaných prác v tomto meste.  
Toto tiež predstavuje model opísaný v tejto príruèke ako príklad dobrovo¾níckej práce zameranej na zlepšenie post-
socialistického mestského prostredia.
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Antropologièka Kinga Pozniak vykonáva výskum v Nowej Hute, miesto pôvodne postavené po druhej svetovej vojne 
ako po¾ské "modelové socialistické mesto". V rokoch 2009-210 sa realizoval projekt, ktorý skúmal úlohu, ktorú  hrá 
pamä�  v èase ve¾kej politickej, ekonomickej a sociálnej zmeny, a na vz�ah medzi pamä�ou, miestom a generáciou. 
Skúmala  nieko¾ko výskumných otázok:

MODELOVÉ SOCIALISTICKÉ MESTO, O 20 ROKOV NESKÔR:
 GENERÁCIE PAMÄTE A ZMENY V NOWEJ HUTE

Tento projekt sa realizuje prostredníctvom
OP STREDNÁ EURÓPA a je spolufinancovaný
ERDF. http://www.central2013.eu/
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Pamä�: Existuje mnoho rozprávaní o minulosti, ktoré obiehajú v Nowej Hute. Niektoré z nich sa zameriavajú na 
okresu štvrte poèas výstavby v neskorých 40-tych rokoch a v 50-tych rokoch. V rovnakej dobe, verejní reprezentanti 
tiež zdôrazòujú miestnu históriu odporu, vrátane histórie aktivít Solidarity v roku 80-tych rokoch. Napokon  tam je 
tiež trend obchádza� obdobie socialistickej éry, a namiesto toho sa zamera� na  pred-socialistické dedièstvo štvrte  
Tieto rôzne reprezentácie Nowej Huty v minulosti, existujú v rôznych mierkach (vrátane národných historických 
diskurzov, miestnej reprezentácie, spomienok obyvate¾ov), a môžu sa  tak posilni� a napáda�  navzájom.

 1. Ako sa história NowejHuty predstavovala prostredníctvom kanálov, ako sú oslavy (v tomto prípade oslavy 60-
teho výroèia Nowej Huty), verejného priestoru (napríklad, pamiatky alebo názvy ulíc) a múzejných prezentácií?

2.Ako obyvatelia Nowej Huty rozprávajú o histórii svoje štvrti a ich vlastných životoch v súvislosti s touto históriou?

3.Hovoria rôzne generácie obyvate¾ov Nowej Huty rôzne príbehy o minulosti? Èo najmladšej generácie: èo sa 
dozvedeli o minulosti zo školy alebo rodiny, a  je minulos� pre nich dôležitá?

Newsletter è.10
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 Miesto: Miesto hrá dôležitú úlohu pri formovaní pamäte a identity. Napríklad, miestne udalosti formovali 
skúsenosti mnohých ¾udí z väèších historických procesov, ako je napríklad povojnová obnova alebo odpor voèi 
socialistickej vlád v 80-tych rokoch. Mnoho mladých ¾udí má silný zmysel pre miestnu identitu, vyvinutý v dôsledku 
príspevkov svojich rodín do budovania mesta. Avšak, rovnaké miesto môže znamena� rôzne veci pre rôznych ¾udí: 
napríklad oceliarstvo v Nowej Hute  znamená  nieèo iné pre staršie a mladšie generácie obyvate¾ov . Význam miesta 
sa môže  tiež v priebehu èasu meni�: napríklad  Nowa Huta  bola  videná ako modelové socialistické mesto, ale teraz 
sa ve¾a miestnych zastúpení pokúša  znovu objavi�  Nowu Hutu ako miesto odporu voèi socialistickej vláde.

Tento projekt sa realizuje prostredníctvom
OP STREDNÁ EURÓPA a je spolufinancovaný
ERDF. http://www.central2013.eu/

- Generácie : ¼udia z rôznych vekových kategórií majú rôzne postoje  s oh¾adom na významné historické udalosti , 
ktoré tvarovali  ich subjektivita a spomienky . Napríklad zakladajúci obyvatelia Nowej Huty , ktorí vybudovali mesto 
vlastnými rukami , èasto hovoria o odlišných veciach , ako ich deti , ktoré sa o  tri desa�roèia neskôr masívne zapojili 
do politickej opozície . Pamä� tiež predstavuje rámec , v ktorom sú generácie predstavované a konštruované:  v 
Po¾sku, generaèná priepas� je populárne vnímaná medzi ¾uïmi , ktorí majú znaèné životné skúsenosti v 
socialistickom Po¾sku ( a spomienky z týchto skúseností ) , a tými , ktorí nie . Metafora generácie môže by� tiež použitá 
v širšom zmysle pri hovorení o zmenácí . Napríklad, v 50-tych rokoch  Nowa Huta bola populárne videný ako "mesto 
mladosti , " pretože väèšina jeho populácia pozostávala z mladých pracovníkov , a pretože mesto bolo symbolom 
lepšej budúcnosti . Teraz šes�desiat rokov neskôr , ¾udia èasto hovoria , že " Nowa Huta je stará " . Tento komentár sa 
t ý k a  a k o  s t a r n u t i a  p o p u l á c i e  v o  š t v r t i  a k o  a j  j e  p o s t u p n é h o  ú p a d k u .  .
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O autorke
Kinga Pozniak je antropologièka na University of 
Western Ontario v Kanade. Vkonáva výskum na 
post  industr iá lnych mestách,  pamäte a 
generáciách. V súèasnosti píše knihu o NowejHute, 
ktorá výjde v  Pittsburgh University Press.
Kontakt: kingapozniak@gmail.com

Je však potrebné si uvedomi�, že s každou generácia 
prichádza nová, a že v súèasnej dobe existuje 
mnoho iniciatív v Nowej Hute urèených na 
"regeneráciu" .
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Priekopníci zuš¾ach�ovania vo štvrti Nowa Huta v Krakove
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Táto štúdia je založená na kritickej diskurzivnej analýze, håbkových rozhovoroch (IDI) a 
zúèastnenom pozorovanií. Až na (1) materiálne a priestorové aspekty zuš¾ach�ovnia a 
(2) symbolickú tvorbu obrazu a reprezentácie Nowej Huty ako celku v mediálnych 
diskurzoch. Chcel som zachyti� (3) správanie a sociálno-priestorové praktiky nových 
obyvate¾ov starej èasti Nowej Huty, aby bolo možné stanovi� úroveò integrácie medzi 
novými a existujúcimi obyvate¾mi štvrte. Štúdia bola navrhnutá tak, aby získala 
odpovede na preferencie bývania nových obyvate¾ov, ich denných aktivít a vz�ahov v  
okrese. Na základe toho som chcel vidie�, èi, a ak áno, ako, správanie a postoje 
obyvate¾ov možno považova� za charakteristické pre priekopníkov zuš¾ach�ovania

Èlenmi skupiny, definovanej Damaris Rose ako "priekopníci zuš¾ach�ovania" sú aktéri ktorí môžu otvori� cestu k 
degradovaným oblastiam mesta a pripravi� tak prostredie pre pokroèilé štádiá procesu. Moja hypotéza bola, že v 
prípade starej èasti mesta Nowa Huta marginálne zuš¾achtenie by mohlo by� vnímané v kategóriách emancipaènej 
praxe. Emancipaèné postoj použité v tejto štúdii umožòujú sledovanie limitného zuš¾ach�ovania ako otvoreného 
procesu, procesu spájania ¾udí z rôznych prostredí v centre mesta, vytvárania príležitostí pre sociálne interakcie, 
tolerancie a rozvoj kultúrnej rozmanitosti. V tejto vízii, proces zuš¾ach�ovania vytvára toleranciu, a samotné 
stretnutia a kontakty sú dôležitejšie ako negatívne úèinky zuš¾ach�ovania  popísané "revanšistami".

Zuš¾ach�ovanie ideálneho socialistického mesta bolo trochu provokatívne  navrhnuté v roku 2009 a zaèalo v roku 
2010 vo ve¾mi poznaèenom, ale ve¾mi zaujímavom prostredím bývalého "ideálneho mesta socializmu", "starej èasti" 
Nowej Huta (založená v roku 1949 -1953), teraz administratívne ako štvrti Krakowa. V tomto prípade cie¾om bolo 
zachyti� obraz štvrte postavenej skupinou nováèikov, alebo "priekopníkov" zuš¾ach�ovania, pomocou etnografickej 
metódy zúèastneného pozorovania a håbkových rozhovorov.

Newsletter No. 10

Jacek G¹decki, Ph.D. je výskumník a akademický uèite¾ na katedre sociológie a sociálnej antropológie 
na AGH University of Science and Technology v Krakove.  Kontakt jgadecki@agh.edu.pl.
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Dvanás� modelov mestskej revitalizácie

V projekte ReNewTown veríme, že  mnohé problémy, ktoré sa týkajú post-socialistických mestských oblasti v 
Strednej Európe už majú riešenie. Jedna z hlavnej èinnosti v projekte ReNewTown je preto zhromaždi� osvedèené 
postupy z miest a obcí v celej Európe  a zisti�, aké boli okolnosti a podmienky pre úspech. Za týmto úèelom boli 
identifikované niektoré modelové prístupy a štyri pilotné akcie vykonávané v post-socialistických mestách štyroch 
rôznych stredo-a východoeurópskych krajín (Èeská republika, Po¾sko, Slovensko a Slovinsko). Základnými šiestimi 
modelmi sú tie, ktoré priamo odkazujú na  k¾úèové oblasti projektu ReNewTown:

Tento projekt sa realizuje prostredníctvom
OP STREDNÁ EURÓPA a je spolufinancovaný
ERDF. http://www.central2013.eu/
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Po celej Európe ve¾ké množstvo obyvate¾ov žije v mestských sídlach, ktoré boli plánované a postavené poèas 
socialistickej éry, a to buï v plnom rozsahu alebo èiastoène. Nehnute¾nosti boli starostlivo naplánované. Ale teraz, 
zatia¾ èo niektorí sa dobre integrovali do trhu s bývaním, mnoho z nich zažíva fyzický a psychický úpadok. Obýva ich 
ve¾ké množstvo domácností s nízkymi príjmami, nezamestnaní.

Èasto napriek mnohým rokom pokusov o rehabilitáciu, zostávajú stále problematické oblasti. Zameranie projektu 
ReNewTown je o politikách a ich  okolnostiach, ktoré vedú k riešeniu konkrétnych problémov, rovnako ako na 
negatívne trendy a na èinnosti, ktoré stimulujú pozitívny vývoj.

Lepšie poskytovanie miestnych kultúrnycha  
spoloèenských akcií

Lepší verejný priestor medzi blokmi 
panelákov

Podpora rozvoja malých podnikate¾ov na 
sídliskách

Zlepšenie atraktivity architektúry datovanej 
do až do obdobia socializmu

Podpora zapojenia miestnej komunity do akcií 
organizovaných v danej štvrti

Nové funkcie pre stavby z obdobia socializmu

Newsletter è. 10
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Okrem toho sa podarilo identifikova� ïalšie modely revitalizácie socialistického mestského dedièstva v rámci zamerania 
projektu ReNewTown  na:

      Využitie dobrovo¾níckej práce na zlepšenie post-socialistického mestského prostredia.
  Zlepšenie informovanosti o socialistickom mestskom dedièstve prostredníctvom komunikaèných kanálov.
  Zvýšená energetická úèinnos� budov z éry socializmu.

  Priame zapojenie miestnej komunity do rozhodovacích procesov týkajúcich sa projektov rozvoja miest.

  Zdie¾aná zodpovednos� oboch, vlastníkov aj užívate¾ov pre udržiavanie stavebných konštrukcií budov (nemusia by� nutne 
postavené v období socializmu, ale zanedbané poèas tohto obdobia). 

  Zvýšenie prí�ažlivosti stavieb zámerne opmínaných  v ére socializmu (1945-1989).

!Každý z týchto modelov je uvedený a opísaný v základnom 
dokumente projektu ReNewTown s názvom Post-socialistické 
mesto: Rolový model pre revitalizáciu miest v 21. storoèí. Táto 
Príruèka Modelov obsahuje mnoho identifikovaných modelov 
praktických príkladov implementácie z Èeskej republiky, 
Nemecka, Po¾ska, Slovenska a Slovinska spolu s cennými radami a 
pouèeniami. Tieto dokumenty boli poskytnuté priamo osobami 
zapojenými do modelových implementaèných procesov v ich 
komunitách. Bola im poskytnutá  možnos� nielen popísa� 
pozitívne aspekty ich úspechov, ale aj uvies�, èo by urobil inak ak 
b y  b o l i  z a h á j i l i  r o v n a k ý  p r o j e k t  o d  n u l y .

Na webových stránkach projektu je aj brožúra  Príruèka modelov , 
kde nájdete popisy štyroch z dvanástich identifikovaných modelov v 
rámci ReNewTown projektu. Tieto modely sú súèas�ou ReNewTown 
projektu.

Investície realizované v post-socialistických mestách: ArtZONA v Krakove (Po¾sko), rekonštrukcia verejného 
priestoru vo Velenje (Slovinsko), Múzeum socialistických kuriozít v Hnúšti (Slovensko) a Centrum pre malé a stredné 
podniky v Prahe (Èeská republika).
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OBNOVENÉ POST-SOCIALISTICKÉ MESTO: 
KONKURENCIESCHOPNÉ A ATRAKTÍVNE

Závereèná konferencia projektu ReNewTown 
Univerzita Ljubljana, Fakulta ekonómie, 11-12 február 2014

Výzva na predloženie dokumentov

Táto výzva na predloženie dokumentov má za cie¾ poskytnú� širší poh¾ad na konkurencieschopnos� a atraktivitu 
post-socialistických miest v strednej a východnej Európe tým, že poskytuje fórum pre výmenu názorov medzi 
akademickými výskumníkmi, urbanistami a rozhodovacími orgánmi zaoberajúcimi sa týmito otázkami. Tešíme sa na 
príspevky, ktoré by riešili jednu z nasledujúcich tém:
 
   (1) Nové ekonomické a sociálne funkcie post-socialistických budov, verejných priestranstiev, sídlisk a / alebo 
okresov
     (2) Totožnos� a diferenciácia medzi, post-socialistických mestskými sídlami

      (3) Hodnoty, výzva na blahobyt a trvalu udržate¾nos�  v post-socialistických mestských sídiel
Úèastníci sú vyzvaní, aby predložili abstrakt (max. 250 slov) pred 30.09.2113. Ak chcete odosla� abstrakty e-
mailovom na  tak na adresu  Lejla Perviz (lejla.perviz @ ef.uni-lj.si).
Plné texty -  Uzávierka je 10.12.2013.
Dokumenty najvyššej kvality budú zverejnené v dvoch karentovaných èasopisoch: Geographia Polonica 
(http://www.geographiapolonica.pl/), a  Economic and Business Review 
(http://www.ebrjournal.net/sites/index.php ).
So srdeèným pozdravom,
Irena Ograjenšek (irena.ograjensek @ ef.uni-lj.si)
menom organizaèného výboru závereènej konferencie ReNewTown 

Projekt s názvom Nové Post-socialisticke mesto: konkurencieschopné a atraktívne (v skratke - ReNewTown projekt: 
http://www.renewtown.eu) bol financovaný prostredníctvom OP Stredná Európa a spolufinancovaný z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja. Zameriava sa na znižovanie rozdielov a zlepšenie kvality post-socialistického mestského 
prostredia (nielen pozitívna transformácia obytnej oblasti , ale aj lepšiu kvalitu a dostupnos� verejného priestoru, 
zvýšenie poskytovania kultúrnych a spoloèenských akcií, zvýšená podpora podnikate¾ských iniciatív, posilnenie 
identity, vytváranie spoloèných hodnôt atï).  Za týmto úèelom,  bolo identifikovaných nieko¾ko modelových 
prístupov a štyri pilotné akcie vykonávané v  štyri rôznych post-socialistických mestách  Strednej a východnej Európy 
(Èeská republika, Po¾sko, Slovensko a Slovinsko).

Newsletter è. 10
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Koordinátor projektu: Magdalena Watorska-Dec, tel: +48226978992, email: decmagda@twarda.pan.pl 

,Webová stránka projektu: http://www.renewt own.eu/ 
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Projekt ReNewTown "Nové postsocialistické mesto
Konkurencieschopné a atraktívne" je financovaný
pomocou Programu Stredná Európa a prebieha od 
1apríla 2011 do 31. marca 2014.

Základnou myšlienkou projektu ReNewTown je 
využi� skúsenosti a znalosti zo súvisiacich minulých a 
súèasných iniciatív za posledných 20 rokov a na ich 
základe rozšíri� znalosti a nástroje na podporu
revitalizácie postsocialistických mestských èastí v
mestách strednej Európy. Jedným z k¾úèových
výsledkov projektu (spolu so základnou myšlienkou) 
je rozvoj troch databáz: databáza dobrej praxe, 
databáza iniciatívy a databáza odborníkov v oblasti 
obnovenia mestských èastí postavených poèas 
socializmu. Databázy dobrej praxe a iniciatív 
zahàòajú 132 prípadov z 13 krajín a 69 miest strednej 
Európy

DATABÁZY PROJEKTU RENEWTOWN

ZHRNUTIE PROJEKTU

Projekt ReNewTown zahàòa osem verejných inštitúcií z Èeskej republiky, Nemecka, Po¾ska, Slovenska a
Slovinska. Má za následok štyri pilotné akcie realizované v Novej Hute v Krakove, Južnom Meste v Prahe, Velenje
¾a Hnúšti. Vedúcim partnerom je Ústav geografie a územného plánovania Po¾skej Akadémie Vied Stanislawa
Leszczyckeho
Celkový rozpoèet: 1 514 061,60 Eur
Financovanie ERDF: 1 271 020,36 Eur

KONTAKT
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