
 
 

Bukaresti Tájfórum  
2015. április 21-25. 

 

Házigazda: 

• Ion Mincu Építészeti és Urbanisztikai Egyetem 
• Agronómiai és Állatorvosi Egyetem 
• ASOP Román Tájépítészek Szövetsége 
• APUR Román Várostervezők Szakmai Szervezete 

Teljes dokumentáció, pályázati felhívás és regisztráció: http://forum.ln-institute.org/ 

A Bukaresti Tájfórum 

A Bukaresti Tájfórum fókuszának középpontjába a Colentina folyóra felfűződő tavak 
együttesét állítja, amely igen nagy potenciállal rendelkezik a Román főváros 
fenntartható fejlődése szempontjából.   

A Colentina folyó menti táj a fórum alábbi négy témájában közvetlenül érintett:  

o Városi növekedés és városszéli burjánzás: a városi peremterületek  
o Fenntartható turizmus és rekreáció: a táj revitalizációja a turizmus 

fejlesztésének eszközeivel 
o Örökség és identitás: a táj identitásának sajátosságai, dinamizmusai, megőrzése és 

öröksége 
o Városszéli peremterületek és produktív tájak: többfunkciós városkörnyéki 

tájak és ezek gazdasági vonatkozása  
 

A négy téma megismerésére a fórum négy napja alatt workshopokon, kirándulásokon, 
előadásokon és kerekasztal-beszélgetéseken kerül sor. 
 
További események a fórumot megelőzően: 

o Pályázati felhívás: 2014. december 15 – 2015. február 28 
o eLectures: a felkészülést segítő online előadások (2015. március-április) 
o Fórumot megelőző túra: kirándulás a Kárpátokba az ökoturizmus szellemében 

(április 19-21.) 
o Doktori Kollokvium: középpontban a tájkutatási módszerek (április 21.) 
o További workshopok: a fórum honlapján meghirdetettek szerint 

A Tájfórum célja 



 
 
A LE:NOTRE Tájfórumot az különbözteti meg más európai, tájjal foglalkozó eseményektől, 
hogy párbeszédre, vitára és figyelemfelkeltésre fókuszál. Egyedülálló lehetőséget biztosit arra, 
hogy különböző szakterületek képviselőivel találkozhassunk és működhessünk együtt kötetlen 
műhelybeszélgetések és helyszínbejárások során. A cél egy inspiráló környezet kialakítása, ahol 
az új tanítási módszerek és projektek kerülhetnek bemutatásra, ezzel is segítve a kutatást és az 
együttműködést az elmélet és a gyakorlat között. A találkozó eredményeként egy közös 
kiadvány készül, melyhez minden résztvevő hozzájárul majd. A Fórum korábban már három 
alkalommal került megrendezésre: Antalyában(2012), Rómában(2013) és Szarajevóban(2014).  

Célközönség 

Az esemény elsődleges szándéka, hogy az interdiszciplináris megközelítés érdekében a Fórum a 
különböző táj tervezéséhez, kezeléséhez, valamint fenntartásához kapcsolódó szakterületek 
képviselőit, kutatóit és oktatóit párbeszédre és ismereteik közös fejlesztésére invitálja. 

A fórum a következő célcsoportoknak szól: 

• A tájjal kapcsolatos szakterületeken tevékenykedő kutatók, szakemberek, oktatók. 
Beleértve mindazon tájakat, melyek kiváltságosnak, mindennapinak vagy épp 
elhanyagoltnak számítanak az Európai Tájkonvenció szerint.  

• Különböző tudományágak: táj, városi és regionális tervezés, építészet, földrajz, 
mezőgazdasági, erdészeti, politikai és társadalmi tudományok, történelem és kulturális 
tudományok, turisztika és gazdaságtudomány, közlekedés- és infrastruktúratervezés, 
vízmérnöki tevékenységek, természetvédelem és ökológia. 

• Szektorok: állami szektor: közigazgatási szervek, helyi és regionális hatóságok, oktatási 
és kutatási szervezetek, civil szervezetek, magánszektor: tervezőirodák és szakértők, 
ipar és ingatlanszektor 

A Tájfórum és a LE:NOTRE Intézet 

A LE:NOTRE Intézetet az ECLAS (Európai Tájépítész Iskolák Szövetsége) hozta létre, hogy 
ernyőszervezetként fogja össze a különböző szakterületek közötti együttműködést az oktatás, a 
kutatás és az innovatív gyakorlatok terén.  

A LE:NOTRE Intézet célja tájjal kapcsolatos szakterületek oktatása, a kutatás,  az innovatív 
gyakorlatok, az állami, magán, és nonprofit szektor közötti kapcsolatok fejlesztése és erősítése.  

Mindezek elérése érdekében küldtése az együttműködés elősegítése, a különböző elképzelések 
szakterületeken és szektorokon átívelő kommunikációja, hogy kiszélesítse és elmélyítse a táj 
kulturális, környezeti, társadalmi és gazdasági életben betöltött szerepéről, illetve a társadalom 
egészére ható jótékony hatásairól való ismereteinket.  

A fórum sikere és eredményessége érdekében felkérjük a résztvevőket, hogy csatlakozzanak a 
LE:NOTRE Intézethez.  

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

http://www.le-notre.org/

