Krajinárske fórum Bukurešť
21. - 25. apríl 2015

Hostitelia:
•
•
•
•

Ion Mincu Univerzita architektúry a urbanizmu
Univerzita agronomických vied a veterinárnej medicíny
ASOP Rumunská asociácia krajinných architektov
APUR Odborné združenie rumunských urbanistov

Kompletná dokumentácia, výzva na zasielanie posterov a registrácia:
http://forum.ln-institute.org/
Krajinárske fórum Bukurešť
Ústrednou témou fóra v Bukurešti je sieť jazier pozdĺž rieky Colentina, ktorá má
obrovský potenciál pre udržateľný rozvoj hlavného mesta Rumunska.
Krajina lemujúca rieku Colentina je výsostne relevantná pre štyri ústredné témy fóra:
o
o
o
o

Rast miest a suburbanizácia: mestská periféria
Udržateľný turizmus a rekreácia: vízie pre regeneráciu krajiny
prostredníctvom rozvoja cestovného ruchu
Dedičstvo a identita: trvalosť, dedičstvo, špecifickosť a dynamika krajinnej
identity
Vidiecka periféria a produktívna krajina: multifunkčná vidiecka krajina a jej
ekonomická dimenzia

Všetky štyri témy budú predmetom workshopov, exkurzií, prednášok a diskusií pri okrúhlom
stole počas štyroch hlavných dní fóra.
Doplňujúce aktivity predchádzajúce fóru:
o Výzva na zasielanie posterov: 15. december 2014 – 15. február 2015
o ePrednášky: prípravné online prednášky v marci a apríli 2015
o Exkurzia pred fórom: poznávacia cesta do karpatskej krajiny, s dôrazom na
ekoturizmus (18. -20. apríl)
o Doktorandské kolokvium: s dôrazom na prístupy ku krajinnému výskumu (21.
apríl)

o

Dodatočné workshopy budú oznámené prostredníctvom webovej stránky fóra

Ciele Krajinárskeho fóra
Čím sa Krajinárske fórum LE:NOTRE líši od ostatných európskych krajinárskych podujatí?
Kladie dôraz na dialóg a diskusiu. Poskytuje jedinečnú možnosť kreatívnej interakcie s
kolegami z rôznych krajinárskych disciplín v rámci neformálnych workshopov a terénnych
exkurzií. Zámerom je vytvorenie stimulujúceho prostredia na podporu nových edukačných
nápadov, projektov, výskumu a spolupráce medzi teóriou a praxou. Výsledkom stretnutia
bude súborná publikácia s príspevkami od všetkých účastníkov. Dosiaľ bolo fórum
organizované trikrát, a to v mestách Antalya (2012), Rím (2013), Sarajevo (2014).
Cieľová skupina
Participácia učiteľov a výskumníkov z rôznych krajinárskych disciplín a odborníkov z praxe je
nevyhnutná pre tvorivý interdisciplinárny proces, diskusiu a vzájomný vedomostný transfer.
Fórum je určené pre nasledovné cieľové skupiny:
•

•

•

Výskumníci, odborníci z praxe a pedagógovia zo všetkých krajinárskych disciplín,
vrátane tých, ktorí sa venujú krajinám každodenným alebo degradovaným, resp.
takým, ktoré nie vždy sú vnímané ako výnimočné v zmysle Európskeho dohovoru o
krajine.
Cieľovými disciplínami sú: krajinné plánovanie, urbanizmus, regionálne plánovanie,
architektúra, geografia, poľnohospodárstvo, lesníctvo, politické a sociálne vedy,
historické a kultúrne vedy, turizmus a ekonómia, plánovanie dopravy a infraštruktúry,
inžinierstvo, vodohospodárstvo, ochrana prírody a krajiny, ekológia.
Cieľové sektory: verejný sektor: administratívne inštitúcie, lokálne a regionálne
úrady, vzdelanie, veda a výskum, mimovládne organizácie, súkromný sektor: úrady a
poradenské služby, priemysel a nehnuteľnosti.

Pozadie krajinárskeho fóra a Inštitútu LE:NOTRE
Inštitút LE:NOTRE bol zriadený pod záštitou ECLAS, Európskej rady škôl krajinnej
architektúry, ako zastrešujúca organizácia pre interdisciplinárnu spoluprácu medzi vedou,
výskumom a inovatívnou praxou v oblasti plánovania a tvorby krajiny.
Cieľom Inštitútu LE:NOTRE je vyvinúť a posilniť prepojenia medzi vedou, výskumom a
inovatívnou praxou v oblasti plánovania a tvorby krajiny, a to vo verejnom, súkromnom a
neziskovom sektore.
Inštitút sa zameriava na dosiahnutie uvedených cieľov podporou a uľahčením komunikácie,
spolupráce a zužitkovaním nápadov na interdisciplinárnej úrovni, za účelom podporiť
poznanie kultúrnej, environmentálnej, sociálnej a ekonomickej úlohy krajiny v prospech a na
úžitok spoločnosti.
Zároveň vyzývame účastníkov fóra, aby sa stali členmi Inštitútu LE:NOTRE.
Kontakt
Inštitút LE:NOTRE
http://www.le-notre.org / office@le-notre.org

