
Szkoła Letnia PKN ICOMOS Malbork 2021  - komunikat nr 1 
Temat: Badania i konserwacja zamków średniowiecznych 
 
Miło nam poinformować, że po przerwie spowodowanej pandemią, w bieżącym roku planujemy 
zorganizowanie Siódmej Szkoły Letniej PKN ICOMOS w wersji stacjonarnej. Tegoroczna edycja Szkoły 
odbędzie się w Malborku, we współpracy z Muzeum Zamkowym w Malborku. 
 
Termin Szkoły Letniej  
18 – 20 sierpnia 2021 r.  
 
Uczestnicy Szkoły Letniej 
Założenia Szkoły pozostają te same, a więc propozycja adresowana jest do młodych osób zajmujących 
się profesjonalnie ochroną dziedzictwa i konserwacją zabytków, a także innymi działaniami 
przyczyniającymi się do zachowania dziedzictwa, które są na początku swojej drogi zawodowej, 
ale mają już pewną wiedzę i doświadczenie. Uczestnicy nie muszą być członkami PKN ICOMOS, ale 
powinni być osobami aktywnie działającymi zawodowo lub społecznie w obszarze ochrony 
i konserwacji zabytków.  
Zasady naboru uczestników zostaną przedstawione wkrótce. Konieczne będzie złożenie formularza 
zgłoszeniowego oraz udokumentowanie swojego dorobku związanego z ochroną i konserwacją 
zabytków. Liczba miejsc jest ograniczona ze względu na konieczność zachowania mobilności grupy.  
 
Zasady uczestnictwa 
Udział w Szkole Letniej jest bezpłatny, ale uczestnicy pokrywają koszty swojego przyjazdu i pobytu 
w Malborku. Organizatorzy zapewnią dojazd autokarem do Sztumu i Kwidzyna i starają się 
o pozyskanie środków na pokrycie kosztów części posiłków. 
 
Informacja wstępna o programie 
W programie przewidujemy wykłady i dyskusje oraz specjalne zwiedzanie zamku w Malborku, 
tj. wejście do części, które nie są udostępniane turystom. Obrady będą się odbywały na zamku 
w Centrum Konferencyjnym KARWAN, a wykłady poprowadzą m.in. specjaliści związani z aktualnymi 
pracami badawczymi i konserwatorskimi prowadzonymi na zamku. Przewidujemy także zapoznanie 
się z zamkami w Sztumie i Kwidzynie a także aktualnymi badaniami oraz problemami dotyczącymi 
tych zabytków.  
 
Ważne terminy 
do 30 czerwca 2021 r. - udostępnienie formularza zgłoszeniowego i wstępnego programu 
do 15 lipca 2021 r. - nadsyłanie zgłoszeń przez kandydatów 
do 30 lipca 2021 r. - przesłanie uczestnikom informacji o zakwalifikowaniu   
18-20 sierpnia r. - Szkoła Letnia 2021  
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Szkole Letniej zachęcamy do śledzenia kolejnych 
komunikatów oraz zapoznanie się z relacjami z poprzednich edycji na stronie PKN ICOMOS 
www.icomos-poland.org/pl zamieszczonych w zakładce „Szkoła Letnia”.   
 


