Forum Krajobrazowe w Bukareszcie
W dniach 21 - 25 kwietnia 2015

Zorganizowane przez:
•
•
•
•

Ion Mincu University for Architecture and Urbanism
University of Agronomical Sciences and Vetenary Medicine
ASOP Romanian Association of Landscape Architecture
APUR Professional Association of Romanian Urban Planners

Pełna dokumentacja, poster call i rejestracja: http://forum.ln-institute.org/
Forum krajobrazowe w Bukareszcie
Głównym przedmiotem forum w Bukareszcie jest łańcuch jezior ciągnący się wzdłuż
rzeki Colentina, posiadający olbrzymi potencjał dla stosowania projektowania w myśl
zasad zrównoważonego rozwoju w stolicy Rumunii.
Krajobraz rzeki Colentina reprezentuje sobą wysokie znaczenie w odniesieniu do
czterech tematów poruszonych na forum:
Postępująca urbanizacja oraz eksurbanizacja: urbanistyczne peryferia
Zrównoważona turystyka i rekreacja: wizje regeneracji i poprawy stanu
istniejącego krajobrazu poprzez rozwój turystyki
o Dziedzictwo i tożsamość: trwałość, patrymonium, specyfika i dynamika
tożsamości krajobrazowej
o Krajobrazy wiejskie i produkcyjne: wielofunkcyjność krajobrazów wiejskich i
ich wymiar ekonomiczny
Tematy wspomniane powyżej będą zgłębiane w trakcie trwania warsztatów, podczas
wycieczek, wykładów i dyskusji zaplanowanych na czas trwania Forum.
o
o

Dodatkowe aktywności przed rozpoczęciem Forum:
o Call for posters: 15 grudnia 2014 – 28 luty 2015
o eWykłady: przygotowawcze wykłady online w marcu i kwietniu 2015
o Wycieczka przed rozpoczęciem Forum: wyprawa do Karpat z uwzględnieniem
ekoturystyki regionu (19 - 21 kwietnia)
o Kolokwium Doktorskie: skoncentrowane na metodach badawczych krajobrazu (21
kwietnia)

o

Dodatkowe warszataty: zostaną ogłoszone na stronie forum.

Cele Forum Krajobrazowego
Co wyróżnia Forum Krajobrazowe LE:NOTRE pośród pozostałych europejskich wydarzeń i
imprez powiązanych z tematem krajobrazu? Jest to koncentracja na dialogu, debacie i
dyskusji. Jest to także wyjątkowa okazja, aby twórczo i kreatywnie współdziałać ludźmi
powiązanymi z różnymi sektorami branży krajobrazowej podczas bezceremonialnych,
towarzyskich warsztatów oraz wyjść terenowych. Celem jest stworzenie środowiska
stymulującego do promowania zarówno powstawania nowych pomysłów i projektów
edukacyjnych jak i wspomagania współpracy między teorią a praktyką w projektowanych
obiektach. Zbiorowa publikacja, do której stworzenia przyczynią się wszyscy uczestnicy
będzie wynikiem spotkania. Do tej pory Forum zostało zorganizowane trzy razy: Antalya
(2012), Rzym (2013), Sarajewo (2014).
Docelowi odbiorcy:
Udział w Forum nauczycieli i badaczy z wielu, różnych profesji powiązanych z krajobrazem
jest kluczowy dla interdyscyplinarnego procesu dyskursu, wzajemnego uczenia się od siebie i
wymiany informacji.
Forum jest adresowane do następujących grup docelowych:
•

•

•

Naukowców, specjalistów i nauczycieli wszystkich dyscyplin powiązanych z
krajobrazem. Obejmuje to krajobrazy, które mogłyby zostać uznane za wybitne, jak
również codzienne bądź zdegradowane krajobrazy, według Europejskiej Konwencji
Krajobrazowej.
Dyscypliny, do których skierowane jest forum to: krajobraz, planowanie miejskie i
regionalne, architektura, geografia, rolnictwo, leśnictwo, nauki polityczne i nauki
społeczne, nauki historyczne i kulturoznawstwo, turystyka i ekonomia,
infrastruktura, nauki techniczne, inżynieria wodna, ochrona środowiska i ekologia.
Sektory do których adresowane jest Forum: sektor publiczny, administracja, władze
lokalne i regionalne, sektor nauczania i badań, stowarzyszenia pozarządowe, sektor
prywatny: biura i firmy konsultingowe, branża przemysłowa i nieruchomościowa

Tło Forum Krajobrazowego i Instytutu LE:NOTRE
Instytut LE:NOTRE został ustanowiony pod patronatem ECLAS (Europejskiej Rady Szkół
Architektury Krajobrazu), jako organizacja o współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy
edukacją, badaniami i innowacyjnymi praktykami w obszarze zagadnień krajobrazowych.
Celem Instytutu LE: NOTRE jest rozwój i wzmocnienie powiązań pomiędzy kształceniem,
badaniami i stosowaniem innowacyjnych praktyk w krajobrazie w sektorze publicznym i
prywatnym, nie zaś w celu pozyskania zysków.
Ma on osiągnąć to poprzez wspieranie i ułatwienie komunikacji, współpracy i wzajemnej
wymiany pomysłów na interdyscyplinarnym i międzysektorowym podłożu, aby promować
szersze i gruntowne zrozumienie kulturowej, środowiskowej, społecznej i ekonomicznej roli
krajobrazu w odniesieniu do korzyści i poprawy jakości życia ludzkiego w całym pojęciu tego
terminu.

Uczestnicy Forum są zaproszeni do pozostania członkami Instytutu LE:NOTRE.
Kontakt
LE:NOTRE Institute
http://www.le-notre.org
office@le-notre.org

