
 
   

„Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki UWr” 

Wielka Wrocławska Industria – call for papers do 65. numeru „Quarta” 

 

Termin nadsyłania tekstów: 6 czerwca 2022 

Druk numeru: wrzesień 2022 

 

Intensywna i wieloaspektowa działalność produkcyjna, rozmach urbanistyczny, 

konstrukcyjne eksperymenty, ścisłe powiązanie z rozbudową miasta – nowoczesny Wrocław 

to Wrocław w dużej mierze przemysłowy, określony ceglanymi masywami fabryk, pionami 

kominów i pilastymi dachami hal produkcyjnych. Przez niemal 200 lat to przemysł i jego 

materialna oprawa kształtowały całe dzielnice miast: pomimo kryzysów gospodarczych i 

wojennych zniszczeń przemysłowa tradycja była kontynuowana i rozwijana, a istniejące 

fabryki modernizowano i rozbudowywano, tworząc wokół nich także zaplecza socjalne, szkoły, 

przyzakładowe galerie sztuki itd.  

Czy wrocławska (i dolnośląska) architektura przemysłowa ma jakieś znaki szczególne 

lub wspólny mianownik? Czym w XIX i XX wieku była dla przestrzeni miasta, a czym jest 

obecnie - jaki niesie potencjał estetyczny i funkcjonalny, jak może zadziałać w rzeczywistości 

poprzemysłowej? Nad odpowiedziami (generującymi kolejne znaki zapytania) zastanowimy 

się w tym numerze Quarta, skupiając się przede wszystkim na kilku wątkach: 

• architektura i przestrzeń zakładu przemysłowego: relacje wewnętrzne i powiązanie z 

otoczeniem 

• przekształcenia i modernizacje: rozbudowy, wprowadzenie nowych rozwiązań kon-

strukcyjnych i produkcyjnych 

• wokół zakładu: wizerunek, oferta kulturalna, obecność w mieście 

• przemysłowe wczoraj i dziś: rewitalizacja i adaptacja, ale także wyburzenia i doku-

mentacja obiektów już nieistniejących 

Termin nadsyłania tekstów: 6 czerwca 2022 

Numer ukaże się w 2. poł. września 2022. 

Redaktorka tematyczna numeru: dr Agata Gabiś  

Teksty mogą dotyczyć architektury przemysłowej Wrocławia i Dolnego Śląska, w jego 

obecnych granicach administracyjnych. Artykuły (od 20 000 do 40 000 znaków, w języku 

polskim lub angielskim, z możliwością dodania do 10 ilustracji) należy sformatować zgodnie z 
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wytycznymi (do pobrania na stronie internetowej: http://quart.uni.wroc.pl/wytyczne.html) i 

przesłać na adres quart@uwr.edu.pl do 6 czerwca 2022. Redakcja zastrzega prawo do wyboru 

spośród nadesłanych tekstów. Każdy artykuł jest poddawany procesowi recenzyjnemu zgodnie 

z zasadą double-blind-review. 

 „Quart” to regularnie ukazujący się kwartalnik Instytutu Historii Sztuki UWr. 

Indeksowany w bazach ERIH+, CEJSH oraz BazHum. Nagrodzony grantem w ramach 

programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” MNiSW. Ujęty w wykazie czasopism 

naukowych MEiN z dnia 1.12.2021 z 70 punktami. Numer bieżący do nabycia w salonach sieci 

EMPiK. Numery archiwalne w bibliotekach oraz w formie zdigitalizowanej w serwisie Polona: 

https://polona.pl/search/?query=quart.  
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