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Z A P R O S Z E N I E

To piękne gdy człowiek jest dumny ze swego miasta,
lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne.

/Abraham Lincoln/

Czas,  w którym przyszło  nam,   żyć  stawia  przed nami  wiele  wyzwań.  Jednym z  nich, 
mającym  ponadczasowy  charakter  bez  wątpienia  jest  dbałość  o  dziedzictwo,  o  dziedzictwo 
rozumiane zarówno w kategorii dobra indywidualnego, jak i dobra wspólnego. Miejski Konserwator 
Zabytków  w  Lublinie  ma  zaszczyt  zaprosić  Państwa  na  spotkanie  inaugurujące  cykl  działań 
mających na celu zainicjowanie i wdrożenie wspólnych prac właścicieli, użytkowników, urzędników, 
a  także  wszystkich  innych  zainteresowanych  sprawami  wizerunku  miasta  widzianego  poprzez 
pryzmat indywidualnych przedsięwzięć biznesowych mających związek z przestrzenią publiczną, 
zwłaszcza przestrzenią historyczną. Przestrzenią objętą ustawową ochroną, posiadającą własną 
tradycję i budującą naszą lokalną tożsamość.

Miejski Konserwator Zabytków we współpracy z Fundacją Politechniki Lubelskiej przystąpił 
do  opracowaniu  przewodnika,  w  którym określone  zostaną  szczegółowe zasady umieszczania 
reklam i szyldów w zabytkowym Śródmieściu Lublina. Przewodnik obejmie przykłady tzw. dobrych 
praktyk  z  innych  historycznych  miast  polskich  i  europejskich.  Będzie  on  ponadto  zawierał 
szczegółowe  wskazania  dotyczące  sposobów lokalizacji  szyldów i  reklam  a  także  praktyczne 
wskazówki  dotyczące  uzyskiwania  wymaganych  prawem  pozwoleń.  Dlatego  chciałbym 
Szanownych Państwa zaprosić  do wspólnej  oceny stanu tej  przestrzeni  i  jej  elementów (m.in. 
nieruchomości pozostających w Państwa posiadaniu, zarządzie lub innym sposobie władania) i 
opracowania poradnika obejmującego problematykę reklamy w przestrzeni wspólnej lubelskich ulic 
i placów.

Pozostaję  z  nadzieją,  że  nasza  praca  pozwoli  na  urzeczywistnienie  myśli  Abrahama 
Lincolna powodując poprawę wizerunku historycznej, dziedzicznej przestrzeni Lublina, którą, jako 
zobligowani  przez tych,  którzy ją  tworzyli,  winniśmy przekazać przyszłym pokoleniom,  w takim 
stanie, aby i one mogły być dumne ze swego miasta. Nasz indywidualny wkład w to dzieło, mam 
nadzieję, będzie przyczynkiem do dumy miasta z nas, dumy - ze swoich obywateli.

Miejski Konserwator Zabytków
Urzędu Miasta Lublin

dr Hubert Mącik

PROGRAM SPOTKANIA 
w dniu 30 września 2013 roku
sala toastów na parterze w Trybunale Koronnym - Rynek 1
godz. 16.30

1. Powitanie.
2. Przedstawienie celów spotkania.
3. Identyfikacja problemu i prezentacja stanu faktycznego.
4. Opinie  przedstawicieli  niezależnych  organizacji  społecznych  i  ekspertów  w  sprawach  ładu  

przestrzennego w zabytkowej przestrzeni miejskiej.
5. Dyskusja:  oczekiwania  interesariuszy  dotyczące  systemu  identyfikacji  wizualnej  (reklama),  

potrzeby, trudności.
6. Wnioski.
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