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Od 21 do 23 września 2017 r. w Krakowie odbywa się XX Forum Architektury Krajobrazu organizowane
przez Instytut Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Tegoroczne forum
jest już dwudziestym spotkaniem z cyklu, organizowanym z inicjatywy kolejnych ośrodków naukowych w
całej Polsce.

Temat przewodni tegorocznego spotkania to „Praktyka zawodowa - Badania naukowe – Dydaktyka”. Temat ten obejmie w szczególności zmiany, jakie w podejściu do
architektury krajobrazu zaszły w ostatnich dziesięcioleciach.
„Architektura krajobrazu jest przede wszystkim sztuką i najważniejszą jej funkcją jako takiej jest tworzenie i ochrona piękna w otoczeniu siedzib ludzkich oraz szerzej, w
naturalnej scenerii krajobrazu” - tak pod koniec XIX wieku scharakteryzował rozwijającą się wtedy dziedzinę Charles Eliot, amerykański architekt krajobrazu, twórca
pionierskich zasad planowania regionalnego i teoretycznych podstaw tworzenia obszarów chronionych.
W ostatnich dwudziestu latach, od czasu organizacji pierwszego Forum, w architekturze krajobrazu pojawiły się nowe idee, teorie i koncepcje urbanistyczne, które
znalazły odzwierciedlenie m.in. w procesie legislacyjnym. Nastąpił też znaczny rozwój badań naukowych o interdyscyplinarnym charakterze i wielowątkowej tematyce,
obejmującej m.in. aspekty: geograﬁi, ekologii, psychologii czy ekonomii. Zmiany zaszły również w dziedzinie dydaktyki i edukacji, m.in. tryb kształcenia w zakresie
architektury krajobrazu zmienił się na dwustopniowy. Obecnie architektów krajobrazu kształci w Polsce ponad 15 uczelni publicznych i prywatnych, co wskazuje na
rozwój tej specjalności i daje nadzieje na polepszenie jakości polskiego krajobrazu w niedalekiej przyszłości.
Wychodząc naprzeciw zmianom w podejściu do krajobrazu, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska podczas obchodów tegorocznego Dnia Krajobrazu będzie promować
temat "Nauka o krajobrazie". W ramach tego zagadnienia popularyzowane będą badania nad krajobrazem, omawiane możliwości metod i technik badawczych oraz
problematyki badań naukowych związanych z kształtowaniem krajobrazu.
Jednocześnie w ramach Dnia Krajobrazu zachęcamy wszystkie lokalne instytucje i stowarzyszenia do organizowania spacerów krajobrazowych. Spacery te mogą
odbywać się zarówno w otoczeniu krajobrazów naturalnych i półnaturalnych (terenów leśnych, dolin rzecznych czy obszarów wiejskich), jak i przestrzeni świadomie
kształtowanych ręką człowieka (parków miejskich czy założeń pałacowo-parkowych).
Celem organizacji takich spacerów jest między innymi przekazanie uczestnikom wiedzy na temat danego krajobrazu, zachodzących w nim przemian czy możliwości
świadomego i odpowiedzialnego kształtowania krajobrazu.
20 października Dzień Krajobrazu – Nauka o Krajobrazie
Mój krajobraz. Współtworzę i chronię.

