Bükreş Peyzaj Forumu
21 – 25 of Nisan 2015

Ev Sahibi:
•

Ion Mincu Mimarlık ve Şehircilik Üniversitesi

•

Tarım Bilimleri ve Tıbbi Veterinerlik Üniversitesi

•

ASOP Roman Peyzaj Mimarlığı Derneği

•

APUR Romanya Kent Plancıları Birliği

Poster duyurusu, kayıt formu ve belgeler için: http://forum.ln-institute.org/
adresini ziyaret ediniz
Bükreş Peyzaj Forumu
Bükreş Peyzaj Forumu Romanya’nın başkentinin sürdürülebilir gelişiminde büyük
bir potansiyel olan Colentina Nehri ve üzerindeki bir dizi gölün bulunduğu bölgede
gerçekleşecektir.
Colentina, Peyzaj Forumunun dört temel çalışma konusu açısından öne çıkmaktadır:
o Kentsel gelişme ve kent çevresi genişleme: kent çevresi
o Sürdürülebilir turizm ve rekreasyon: turizm gelişimleri ile peyzajın yenilenmesi
o Miras ve kimlik: peyzaj kimliklerinin kalıcılık, miras ve dinamik özellikleri
o Kırsal alanlar ve üretken peyzajlar: çok fonksiyonlu kırsal peyzajlar ve
ekonomik boyut
Dört temel konu 4 gün sürecek forum süresince seminerler, teknik geziler, açılış konuşmaları
ve yuvarlak masa tartışmaları ile ele alınacaktır.

Forum öncesi gerçekleştirilecek aktiviteler:
o Poster çağrıları: 15 Aralık 2014 – 15 Şubat 2015
o On-line seminerler: on-line seminerler Mart ve Nisan 2015 arası
o Forum öncesi gezi: ekoturizm temalı Karpatlar peyzajı gezisi (18 -20 Nisan)
o Doktora Kolokyumu: peyzaj araştırma yaklaşımı temalı (21 Nisan)
o Ek seminerler Forum web sayfasından duyurulacaktır
Peyzaj Forumunun Amaçları
LE:NOTRE Peyzaj Forumu iletişim, tartışma ve müzakereye odaklanan yapısı ile Avrupa’da
yapılan diğer peyzaj organizasyonlarından ayrılmaktadır. Forum seminerler ve arazi
çalışmaları ile farklı peyzaj mimarlığı alanlarından gelen meslektaşların karşılıklı iletişim
kurmaları için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Burada amaç araştırma, teori ve uygulama için
yeni fikirlerin ve projelerin geliştirilmesi ve bu amaçla teşvik edici, uygun bir ortamın
yaratılmasıdır. Toplantıların sonuçları bütün katılımcıların katkı koyacağı ortak bir yayında
toplanmaktadır. Tarih vermek gerekirse Forum 3 defa gerçekleştirilmiştir: Antalya (2012),
Roma (2013), Saraybosna (2014).
Hedef Kitle
Forumun katılıcıları peyzajla ilgi disiplinlerden eğitimciler ve araştırmacılar yanında
meslekler arası ölçekte müzakere ve ortak öğrenme sürecindeki uygulayıcılardır.
Forum aşağıdaki hedef gruplara yöneliktir:
•

Peyzaj ile ilişkili bütün disiplinlerden araştırmacılar, uzmanlar ve eğitimciler.

•

İlgili disiplinler: peyzaj, şehir ve bölge planlama, mimarlık, coğrafya, ziraat,
ormancılık, politika ve sosyal bilimler, tarih ve kültür bilimleri, turizm ve ekonomi,
trafik ve altyapı planlama, mühendislik, su mühendisliği, doğa koruma ve ekoloji.

Peyzaj Formu ve LE:NOTRE Enstitüsünün Geçmişi
LE:NOTRE Enstitüsü peyzaj alanında eğitim, araştırma ve yenilikçi uygulamaları amaçlayan
disiplinlerarası bir organizasyon olarak ECLAS, Avrupa Peyzaj Mimarlığı Okulları Konseyi
himayesinde kurulmuştur. LE:NOTRE Enstitüsünün amacı peyzaj mimarlığı eğitimcileri,
eğitim, araştırma ve yenilikçi uygulamalar açısından kamu, özel ve kar amacı gütmeyen
sektörler arasında bağ kurmak ve mevcut bağları güçlendirmektir.
Enstitü toplum refahı ve faydası için peyzajın kültürel, çevresel, sosyal ve ekonomik rolünün
daha geniş ve derinlemesine anlaşılması için disiplinler ve sektörler arası ölçekte iletişim,
işbirliği ve yeni fikirlerin geliştirilmesini amaçlamaktadır.
Forum katılımcıları LE:NOTRE Enstitüsüne üye olmak üzere davetlidir.

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

