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III Majowa Debata o Zawodzie Architekta Krajobrazu 

pt. Architekt krajobrazu - znawca krajobrazu w przestrzeni wirtualnej 

 

INFORMACJE O DEBACIE 

Ogólny zakres tematyczny debaty   

Nowe technologie cyfrowe całkowicie zmieniły realia zawodu architekta krajobrazu na 

przestrzeni ostatnich 20 lat. Zarówno w zakresie wykonywania analiz, badań, ekspertyz krajobrazowych, 

jak i przedsięwzięć projektowych, trudno sobie dziś wyobrazić pracę w oderwaniu od komputera 

i nowoczesnych programów. Cyfryzacja ułatwiając wiele działań i rozwiązując pewne problemy, 

równocześnie przyczynia się do powstawania nowych. Czas poświęcony na opanowanie wprowadzanych 

i udoskonalanych programów to dodatkowy koszt, poza realnym wysiłkiem finansowym ponoszonym na 

zakup oprogramowania. Kompetencje zawodowe w zakresie technik komputerowych muszą być 

nieustannie poszerzane i doskonalone, a nie stanowią one zasadniczego meritum zawodu.  

Pytaniem często podnoszonym jest zagadnienie rysunku odręcznego jako narzędzia przynależnego 

architektom krajobrazu. Czy nowe pokolenia badaczy i projektantów zrezygnują z rysunku w toku 

ewolucyjnego wypierania umiejętności rysowania ręcznego przez „wszyskomogący” komputer? A jeżeli 

tak by się stało, czy nie poniesiemy szkody jako środowisko zawodowe? 

W czasie proponowanego spotkania, chcielibyśmy podjąć dyskusję nad rolą nowoczesnych 

narzędzi cyfrowych w pracy architekta krajobrazu. Będziemy dążyć do ukazania zależności między 

naszym zawodem, a rozwijającą się technologią komputerową. W jakim stopniu jest ona podporą działań 

architekta krajobrazu, pomocą w kontaktach z klientami i specjalistami innych dziedzin, a na ile 

dodatkową pracą, żmudnym zadaniem i koniecznością poszerzania kompetencji, których brak może 

ograniczyć konkurencyjność bardzo dobrego projektanta.  

Chcielibyśmy wspólnie zastanowić się nad możliwościami wykorzystania narzędzi cyfrowych w analizach, 

badaniach krajobrazowych oraz w działaniach projektowych dzisiaj i w przyszłości. Do grona 

Dyskutantów zaprosiliśmy naukowców i projektantów reprezentujących różne pokolenia architektów 

krajobrazu. Mamy nadzieję, że interesującym aspektem debaty stanie się również dyskusja nad ewolucją 

zawodu, w tym nad zakresem opracowań wykonywanych w uprzednich dekadach oraz współcześnie.   

Zapraszamy do dyskusji!  
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Grono Dyskutantów  

Do udziału w Debacie zaprosiliśmy Osoby o zróżnicowanym doświadczeniu zawodowym, w nadziei na 

przeprowadzenie wielowątkowej dyskusji i spojrzenie na temat spotkania z różnych perspektyw.  

Grono Dyskutantów (według kolejności wystąpień) 

Pani Agnieszka Hubeny-Żukowska – projektant, Pracowania Sztuki Ogrodowej 

Pan Paweł Ozimek – naukowiec i wykładowca, Politechnika Krakowska 

Pani Zofia de Mezer-Uciechowska – wieloletni praktyk i urzędnik samorządowy, Park-Ekspert 

Pani Dorota Krug – naukowiec SGGW i urzędnik samorządowy 

Ramowy program Debaty  

 Przywitanie gości, oficjalne rozpoczęcie debaty 
 Wprowadzenie merytoryczne 
 Panel prelekcji  
 Podsumowanie panelu prelekcji, rozpoczęcie moderowanej dyskusji  
 Moderowana dyskusja, głosy z sali  
 Zamknięcie dyskusji i podsumowanie debaty, pożegnanie Gości  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAŁOŚĆ 2,5-3H 
 

Informacje praktyczne 

Data i godzina:  
 
18 maja 2018 roku, godzina 17.00  
(czas trwania maksymalnie do trzech godzin, przewidywany czas ok. 2,5 godziny) 
 
Miejsce:  
 
Collegium Zembala, sala wykładowa nr. 1 im. prof. Heleny Nieć  
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
ul. Dąbrowskiego 159  
 

Współorganizatorem debaty jest Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu. Debata została objęta honorowym patronatem przez Zarząd Główny SPAK. 


