Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
we współpracy z Oddziałem Lubelskim
Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Zapraszają do udziału
w

XXI Interdyscyplinarnym Seminarium Krajobrazowym
„KRAJOBRAZY INSPIRACJI. INSPIRACJE KRAJOBRAZOWE”
które odbędzie się w dniach 26-27 września 2016 r.
w Kazimierzu Dolnym
Komitet Naukowy:
dr hab. Urszula Myga-Piątek – Uniwersytet Śląski, Sosnowiec (Przewodnicząca)
prof. dr Mieczysława Demska-Trębacz – Uniwersytet Muzyczny F. Chopina, Warszawa
prof. dr hab. Marian Harasimiuk – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
dr hab. inż. Józef Hernik – Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Kraków
prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński – Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Kraków
prof. dr hab. inż. arch. Jeremi T.Królikowski –Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Pawłowska – Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Kraków
prof. dr hab. Joanna Plit – Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Warszawa
Komitet Organizacyjny:
dr hab. Sebastian Bernat – Przewodniczący
dr inż. arch. Anna Polska – Zastępca Przewodniczącego
dr Małgorzata Flaga – Członek Komitetu Organizacyjnego
dr Wioletta Kałamucka – Członek Komitetu Organizacyjnego
dr Marcin Kozieł – Członek Komitetu Organizacyjnego
dr Andrzej Pawłowski – Członek Komitetu Organizacyjnego
dr Małgorzata Stanicka – Członek Komitetu Organizacyjnego
dr Marta Ziółek – Członek Komitetu Organizacyjnego
mgr Paweł Czubla – Sekretariat

Ważne terminy:

30 marca 2016 r. – nadesłanie zgłoszeń do udziału w konferencji – koniecznie na „ Karcie zgłoszenia”
oraz streszczeń wystąpień i posterów
 30 kwietnia 2016 r. – dokonanie wpłaty konferencyjnej
 31 maja 2016 r. – nadesłanie pełnych tekstów artykułów przewidzianych do publikacji w Pracach
Komisji Krajobrazu Kulturowego


Zgłoszenia konferencyjne należy przesyłać na adres:
pawel.czubla@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81 537 68 03

Preambuła Konferencji

Zmiany społeczno-gospodarcze ostatnich lat zaowocowały nowymi perspektywami
w zakresie kształtowania krajobrazu. Poprzez aktywizację społeczności lokalnych i zwiększenie
możliwości finansowania przedsięwzięć przestrzennych obserwujemy znaczące zmiany
w krajobrazie. Jednocześnie, wraz ze wzrostem świadomości społecznej, coraz częściej
dostrzegane są estetyczne i artystyczne wartości krajobrazów. Zapisy Europejskiej Konwencji
Krajobrazowej zaczynają przekładać się na konkretne działania prokrajobrazowe. Czy jednak
wszystkie przyczyniają się do kształtowania harmonijnego krajobrazu? Czy można wskazać wśród
nich wzorcowe? Celem XXI Seminarium Krajobrazowego jest dyskusja na temat pozytywnych
rozwiązań w zakresie kształtowania krajobrazu oraz roli krajobrazu jako źródła inspiracji
artystycznych. Sesję referatową poprzedzi uroczysta sesja plenarna dedykowana
prof. Krzysztofowi H. Wojciechowskiemu z okazji jego 80. rocznicy urodzin.
Seminarium ma charakter interdyscyplinarny, co pozwala wskazać punkty styku,
w których idee i koncepcje, analizy i interpretacje formułowane są z różnych perspektyw.
Konferencja jest zatem ukierunkowana na otwarcie znacznie szerszych możliwości poznawczych
aniżeli w ramach określonej dziedziny.
Przykładowe tematy poruszane na seminarium:
1. Dobre praktyki w kształtowaniu krajobrazu
2. Inspiracje krajobrazowe jako źródło innowacyjności. „Energia” krajobrazu
3. Odnowa wsi i rewitalizacja miast a krajobraz
4. Nowe formy turystyki kulturowej inspirowane doświadczaniem krajobrazu
5. Doświadczanie krajobrazu jako źródło inspiracji w literaturze, muzyce i sztuce.
Organizatorzy Konferencji liczą na zainteresowanie proponowaną tematyką nie tylko
geografów ale także antropologów i architektów krajobrazu oraz przedstawicieli innych dyscyplin
naukowych i kierunków badawczych. Mile widziany jest także udział artystów sztuk wizualnych
i muzycznych. Zapraszamy do przygotowywania referatów o charakterze zarówno teoretycznokonceptualnym, jak również prezentujących różne studia przypadku. Możliwe jest także
przedstawienie posterów, komunikatów lub głosów w dyskusji. Oprócz obrad kameralnych
częścią seminarium będą warsztaty terenowe i imprezy towarzyszące w Kazimierzu Dolnym
i Puławach.

Uczestnicy konferencji mogą brać udział w sesji referatowej (po pozytywnej weryfikacji tematów
i streszczeń przez Komitet Naukowy) lub zgłosić temat, przedstawiony na konferencji w formie
posteru, komunikatu lub głosu w dyskusji. Każda wymieniona powyżej forma prezentacji tematu
może być rozwinięta w formie artykułu naukowego, który dopiero po pozytywnej weryfikacji
redakcji i recenzentów zostanie opublikowany za dodatkową opłatą (350 zł + 23 % Vat)
w Pracach Komisji Krajobrazu Kulturowego (lista B, 13 pkt, wg oceny z 2015 r.). Zaznaczamy, że
w związku z dużym zainteresowaniem publikacją będzie możliwy druk tylko najlepszych
artykułów naukowych!

Ramowy program konferencji
26.09. 2016 r. Poniedziałek
9.00 -11.00
11.00 -11.30
11.30-13.00
13.00-13. 30
13. 30-15.00
15.00 -16.00
16.00 -18.00
18.00 -20.00
20.30

Rejestracja uczestników
Otwarcie konferencji
Sesja plenarna konferencji
Przerwa kawowa
Sesja referatowa I
Obiad
Sesja referatowa II i dyskusja
Spacer po Kazimierzu Dolnym i koncert muzyki organowej w kazimierskiej farze
Uroczysta Kolacja

8.00-9.00
9.00-10.30
10.30-11.00
11.00-16.00

Śniadanie
Sesja referatowa III i sesja posterowa
Przerwa kawowa
Sesja terenowa: Kazimierz Dolny – Parchatka – Puławy

27.09. 2016 r. Wtorek

Informacja o kosztach
Koszty konferencji wynoszą: 500 zł
 dla członków Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG – 450 zł

Powyższa kwota obejmuje:
 materiały konferencyjne
 koszt udziału w sesjach terenowych i imprezach towarzyszących (m.in. uroczysta kolacja
pierwszego dnia, koncert)
 inne koszty organizacyjne (m.in. wynajem sali, przerwy kawowe, obiad pierwszego dnia)
Wpłat należy dokonać na konto:
Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Lubelski
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 2cd
Bank Pekao SA
63 1240 5497 1111 0010 5713 0311
tytułem: imię i nazwisko, „Krajobrazy inspiracji”

Prosimy o niedokonywanie wpłat z kont prywatnych (inna stawka podatku VAT). W przypadku pokrywania kosztów
ze środków prywatnych prosimy o uregulowanie opłaty gotówką u skarbnika w dniu konferencji.

Istnieje możliwość rezerwacji noclegów: 25/26, 26/27, 27/28 września, co należy zaznaczyć
w karcie zgłoszenia. Koszty noclegu (ze śniadaniem) uczestnicy indywidualnie rozliczają w recepcji
Ośrodka ARKADIA, ul.Czerniawy 1 w Kazimierzu Dolnym (orientacyjny koszt 70 zł/os).

Dodatkowych Informacji o Konferencji udzielają:

dr hab. Sebastian Bernat
Zakład Ochrony Środowiska WNoZiGP UMCS
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 2CD, tel. 081 537 68 05
sebastian.bernat@poczta.umcs.lublin.pl
oraz

mgr Paweł Czubla
Zakład Ochrony Środowiska WNoZiGP UMCS
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 2CD, tel. 081 537 68 03
pawel.czubla@poczta.umcs.lublin.pl

Aktualizowane informacje dostępne są stronie internetowej:
www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl

