
 
 

Ландшафтен Форум Букурещ 
От 21ти до 25ти Април 2015 

 

Домакини: 

• Ion Mincu - Университет по Архитектура и Урбанизъм  
• Университет по Агрономически науки и Ветеринарна Медицина  
• ASOP - Румънска Асоциация на Ландшафтните Архитекти  
• APUR - Професионална Асоциация на Румънските Урбанисти  

Пълна документация, плакат и регистрация: http://forum.ln-institute.org/ 

Ландшафтният Форум Букурещ 

Сборната площ на Букурещкият Форум е веригата от езера по поречието на река 
Колентина, която има огромен потенциал за устойчивото развитие на 
румънската столица. 

Ландшафтът на р. Колентина изтъква голямата приложимост на четирите 
главни теми на форума: 

o Селищно разрастване и периферно-селищен растеж: селищната 
периферия 

o Устойчив туризъм и рекреация: виждането за възстановяване на 
ландшафта чрез развитие на туризма  

o Културно наследство и идентичност: трайност, наследство и 
специфичност на идентичността на ландшафта 

o Извънградски покрайнини и земеделски ландшафти: 
мултифункционални извънградски ландшафти и икономически аспект 
 

Четирите теми ще бъдат разгледани в работилници, екскурзии, основни лекции и 
дискусии на кръгла маса по време на четирите основни дни на форума. 
 
Допълнителни дейности към форума: 

o Изпращане на постери: 15ти Декември 2014 – 28ти Февруари 2015 
o Онлайн лекции: подготвителни онлайн лекции през Март и Април 2015  
o Предварителна разходка: пътуване до Карпатите с фокус над екотуризма 

(19ти -21ти Април) 
o Докторантски колоквиум: насочен към методите на ландшафтни 

проучвания (21ви Април) 
o Допълнителна работилница: ще бъде обявено в сайта на форума  



 
 
Цели на форума: 

Това, което прави Ландшафтния Форум на LE:NOTRE различен от другите Европейски 
ландшафтни събития е фокусът върху диалогът, дебатът и беседата. Това осигурява 
уникални възможности за обща креативност с колеги от различни ландшафтни 
дисциплини в неформална работилница и организация на полеви посещения . Целта е 
да се създаде стимулираща среда, която да предложи генериране, както на нови 
преподавателски идеи, така и проекти, за проучване и сътрудничество между теория и 
практика. Съвместна публикация ще бъде резултатът от срещите, към която всички 
участници ще имат участие. Към днешна дата форумът е организиран три пъти: 
Анталия (2012), Рим  (2013) и Сараево (2014). 

Целева аудитория: 

Участието във Форума на научни работници, професионалисти и преподаватели от 
различни, свързани с ландшафта, дисциплини както и практикуващи  е основното за 
интердисциплинарния процес  на беседа и взаимно учение. 

Форумът е насочен към следните целеви групи: 

• Изследователи, професионалисти и преподаватели от всички свързани с 
ландшафта дисциплини. Това включва ландшафти, които могат да се считат за 
отличителни, както и за всекидневно ползване,  или деградирали ландшафти,  
според Европейската Ландшафтна Конвенция.  

• Целеви дисциплини: ландшафт, урбанизъм и регионално планиране, 
архитектура, география,  агрономия, лесовъдство, политически и социални 
науки, исторически и културни науки, туризъм и икономика, пътна 
инфраструктура, инженеринг, водно инженерство, природозащитна и екология  

• Целеви сектори: публичен сектор: администрация, локални и регионални 
власти, обучение и изследователска дейност, неправителствени асоциации, 
частен сектор: офиси и консултантски бюра, индустрията и брокери 

История на Ландшафтния Форум и на института  LE:NOTRE: 
Институтът LE:NOTRE е основан под покровителството на  ECLAS, Европейският съвет 
на училищата по Ландшафтна Архитектура като сдружение за междудисциплинарно 
сътрудничество между преподаватели, изследователи и иновативните практики и във 
сферата на ландшафта.   

Цели на Института LE:NOTRE е да развие силни връзки между ландшафтното 
образование, изследователската дейност и иновационните практики във публичния, 
частния сектор и нестопанските организации. 

Цели се да постигне това чрез задълбочена и опростена комуникация, сътрудничество 
и взаимно обогатяване с идеи на междудисциплинарно и междусекторно ниво, за да 
насърчи по-широкото и задълбочено разбиране на културната, социална и 
икономическа роля на ландшафта и за ползите и благополучието на обществото като 
цяло. 

Участниците във форума са поканени да станат членове на института LE:NOTRE. 

Контакт 

LE:NOTRE Institute 
http://www.le-notre.org 
office@le-notre.org 


