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Hostitelé:  

• Ion Mincu Univerzita architektury a urbanismu 
• Univerzita agronomických věd a veterinární medicíny 
• ASOP Rumunská asociace krajinných architektů  
• APUR Odborné sdružení rumunských urbanistů 

Kompletní dokumentace, výzva na zaslání posterů a registrace: http://forum.ln-
institute.org/ 

Krajinářské fórum Bukurešť 

Ústředním tématem fóra v Bukurešti je síť jezer podél řeky Colentina, která má 
obrovský potenciál pro udržitelný rozvoj hlavního města Rumunska.  

Krajina lemující řeku Colentina je výsostně relevantní pro čtyři ústřední témata fóra:  

o Růst měst a suburbanizace: městská periférie 
o Udržitelný turismus a rekreace: vize pro regeneraci krajiny prostřednictvím 

rozvoje cestovního ruchu 
o Dědictví a identita: trvalost, dědictví, specifičnost a dynamika krajinné identity 
o Venkovská periférie a produktivní krajina: multifunkční venkovská krajina a 

její ekonomická dimenze 
 

Všechny čtyři témata budou předmětem workshopů, exkurzí, přednášek a diskusí při 
okrouhlém stole během čtyř hlavních dní fóra. 
 
Doplňující aktivity předcházející fóru:  

o Výzva na zaslání posterů: 15. prosinec 2014 – 28. únor 2015 
o ePřednášky: přípravné online přednášky v březnu a dubnu 2015 
o Exkurze před fórem: poznávací cesta do karpatské krajiny, s důrazem na 

ekoturismus (19. -21. duben) 
o Doktorandské kolokvium: s důrazem na přístupy ke krajinnému výzkumu (21. 

duben) 
o Dodatečné workshopy budou oznámené prostřednictvím webové stránky fóra 



 
 
Cíle Krajinářského fóra 

Čím se Krajinářské fórum LE:NOTRE liší od ostatních evropských krajinářských událostí? 
Klade důraz na dialog a diskusi. Poskytuje jedinečnou možnost kreativní interakce s kolegy z 
různých krajinářských disciplin v rámci neformálních workshopů a terénních exkurzí. 
Záměrem je vytvoření stimulujícího prostředí na podporu nových edukačních nápadů, 
projektů, výzkumu a spolupráce mezi teorií a praxí. Výsledkem setkání bude souborná 
publikace s příspěvky od všech účastníků. Dosud bylo fórum organizované třikrát, a to v 
městech Antalya (2012), Řím (2013), Sarajevo (2014).  

Cílová skupina 

Participace učitelů a výzkumníků z různých krajinářských disciplín a odborníků z praxe je 
nevyhnutná pro tvořivý interdisciplinární proces, diskusi a vzájemný vědomostní transfer.  

Fórum je určené pro následovné cílové skupiny: 

• Výzkumníci, odborníci z praxe a pedagogové ze všech krajinářských disciplin, včetně 
těch, kteří se věnují krajinám každodenním anebo degradovaným, resp. takovým, 
které nejsou vždy vnímané jako výjimečné v smyslu Evropského dohovoru o krajině. 

• Cílovými disciplínami jsou: krajinné plánování, urbanismus, regionální plánování, 
architektura, geografie, zemědělství, lesnictví, politické a sociální vědy, historické a 
kulturní vědy, turismus a ekonomie, plánovaní dopravy a infrastruktury, inženýrství, 
vodohospodářství, ochrana přírody a krajiny, ekologie. 

• Cílové sektory: veřejný sektor: administrativní instituce, lokální a regionální úřady, 
vzdělání, věda a výzkum, mimovládní organizace, soukromý sektor: úřady a 
poradenské služby, průmysl a nemovitosti. 

Zázemí krajinářského fóra a Institutu LE:NOTRE 

Institut LE:NOTRE byl zřízen pod záštitou ECLAS, Evropské řady škol krajinné architektury, 
jako zastřešující organizace pro interdisciplinární spolupráci mezi vědou, výzkumem a 
inovativní praxí v oblasti plánovaní a tvorby krajiny. 

Cílem Institutu LE:NOTRE je vyvinout a posílit přepojení mezi vědou, výzkumem a 
inovativní praxí v oblasti plánovaní a tvorby krajiny, a to ve veřejném, soukromém a 
neziskovém sektoru. 

Institut se zaměřuje na dosažení uvedených cílů podporou a usnadněním komunikace, 
spolupráce a využitím nápadů na interdisciplinární úrovni, za účelem podpoření poznání 
kulturní, environmentální, sociální a ekonomické úlohy krajiny v prospěch a na užitek 
společnosti. 

Zároveň vyzýváme účastníky fóra, aby se stali členy Institutu LE:NOTRE. 

Kontakt 

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


