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XX FORUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
PRAKTYKA ZAWODOWA – BADANIA NAUKOWE – DYDAKTYKA
Kraków, 21-23 września 2017
Z A P R O S Z E N I E
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w jubileuszowej ogólnopolskiej konferencji naukowej XX FORUM
ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU. Konferencja jest organizowana przez Instytut Architektury Krajobrazu Wydziału
Architektury Politechniki Krakowskiej i odbędzie się w Krakowie w dniach 21-23 września 2017 roku.
Konferencja jest podsumowaniem kolejnej dekady corocznych spotkań naukowych pod nazwą Forum
Architektury Krajobrazu, organizowanych przez polskie uczelnie kształcące architektów krajobrazu. Od pierwszego
forum, zorganizowanego w 1998 roku w Krakowie z inicjatywy Instytutu Architektury Krajobrazu, upłynęło 20 lat,
które przyniosły wiele zmian we wszystkich wiodących tematach planowanej konferencji:
• PRAKTYKA ZAWODOWA – TWÓRCZOŚĆ I REALIZACJE,
• BADANIA NAUKOWE I WDROŻENIA,
• DYDAKTYKA.
Nowe idee, teorie i koncepcje, wśród których jest m.in. urbanistyka krajobrazowa czy planowanie
krajobrazowe, pokazują, że krajobraz postrzegany jest jako wytyczna, determinanta i cel projektowania. Badania
naukowe cechuje coraz większa interdyscyplinarność i różnorodność wynikająca z nowych nurtów w architekturze
krajobrazu, takich m.in. jak inteligentny rozwój, zielona infrastruktura, usługi ekosystemów, pracujący krajobraz czy
recykling przestrzeni oraz wielu innych. Ponad 15 uczelni w Polsce, publicznych i prywatnych, kształci w Polsce
architektów krajobrazu, co wskazuje na rozwój specjalności i rodzi nadzieje na lepszą jakość polskiego krajobrazu.
Architektura krajobrazu, która w klasycznej definicji Ch.W. Eliota zakłada tworzenie i ochronę piękna w otoczeniu
siedzib ludzkich oraz szerzej – w naturalnej scenerii kraju, nadal ma wpisany ten topos w ideę zawodu.
Organizatorzy XX Forum Architektury Krajobrazu zakładają publikację streszczeń konferencyjnych i posterów,
publikację artykułów (we wskazanym przez Radę Naukową czasopiśmie) lub monografii. Konferencji towarzyszyć
będą wystawy osiągnięć we wszystkich trzech blokach tematycznych oraz wyjazd studialny.
Rejestracji na XX Forum Architektury Krajobrazu można dokonać przez formularz na stronie 20forumak.pl. Tam
też znajdą Państwo szerszą informację o konferencji. Propozycje referatów należy przesłać w postaci streszczeń
(300 słów) w formularzu rejestracyjnym do dnia 8 maja 2017 r.
Organizatorzy proszą o rozpowszechnienie informacji o konferencji wśród zainteresowanych pracowników
Państwa instytucji i uczelni.
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