"Wyzwania architektury krajobrazu"
SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE
27-29 WRZEŚNIA 2018

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej XXI Forum
Architektury Krajobrazu, która odbędzie się w dniach 27-29 września 2018 r. na terenie kampusu
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Konferencja jest organizowana przez
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu we współpracy z Wydziałem
Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie oraz Polskim Klubem Ekologicznym.
Tematem przewodnim konferencji są „Wyzwania Architektury Krajobrazu" wynikające z przyjętych
w drugiej dekadzie XXI wieku uregulowań prawnych (Ustawa krajobrazowa, Ustawa o rewitalizacji,
nowelizacja Ustawy Prawo ochrony środowiska) i dokumentów o charakterze strategicznym
(Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Krajowa
Polityka Miejska), które w sposób bezpośredni lub pośredni odnoszą się do obszaru zainteresowań
architektury krajobrazu. Zawarte w wymienionych powyżej wątki stały się kanwą do określenia
obszarów problemowych konferencji, których pierwsze litery tworzą bliskie nam wszystkim słowo:
Kreatywne technologie
Rewitalizacja
Audyt krajobrazowy
Jakość życia
Oddziaływanie przedsięwzięć na krajobraz
Bioróżnorodność
Remediacja
Adaptacja do zmian klimatu
Zielona infrastruktura

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń w przedmiotowym zakresie, a także
poszukanie odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu jako środowisko zawodowe jesteśmy
zaangażowani w wyżej wymienione działania i czy oferowane przez nas programy studiów
sprzyjają kształceniu specjalistów mogących podejmować nowe wyzwania?

Formuła XXI Forum
XXI Forum Architektury Krajobrazu to wydarzenie, którego głównym celem jest wymiana poglądów
oraz dyskusja nad aktualnymi problemami i wyzwaniami architektury krajobrazu. Konferencja
oprócz sesji plenarnych oraz sesji posterowej obejmować będzie serię paneli dyskusyjnych,
których tematyka oscylować będzie wokół zagadnień zgłoszonych przez uczestników. Formuła
konferencji pozwala na czynne uczestnictwo w panelach nie tylko w formie wystąpień ale daje
także możliwość wymiany myśli i doświadczeń podczas moderowanych dyskusji.

Miejsce konferencji
Centrum Naukowo-Dydaktyczne Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska – „Centrum Wodne”
Kampus SGGW, ul. Ciszewskiego 6, Warszawa

Ważne terminy
•
•
•
•

Przesłanie abstraktów - do 15 czerwca 2018 r.
Uiszczenie opłaty "early bird" - do 15 czerwca 2018 r.
Uiszczenie opłaty - do 31 lipca 2018 r.
Przesłanie pełnych tekstów do 31 października 2018

Koszty uczestnictwa
•

•

•

Opłata konferencyjna pełna (uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne,
przerwy kawowe, lunch, uroczysta kolacja, ognisko, udział w sesji terenowej)
600 zł (brutto) – przy zgłoszeniu i wpłacie do 15 czerwca 2018 r.
650 zł (brutto) – przy wpłacie do 31 lipca 2018 r.
Opłata konferencyjna dla doktorantów, członków SPAK i SAK (płacących regularnie
składki)
550zł (brutto) – przy zgłoszeniu i wpłacie do 15 czerwca 2018 r.
600 zł (brutto) – przy wpłacie do 31 lipca 2018 r.
Opłata za publikacje (zależna od wydawnictwa, po zaakceptowaniu do druku)
powinna być wpłacona bezpośrednio na konto Czasopisma w późniejszym terminie

Opłaty konferencyjne należy kierować na rachunek:
65 1020 4900 0000 8802 3113 0110
Bank PKO BP
W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko XXI Forum AK

Publikacje
Annals of Warsaw University of Life Sciences.
Horticulture and Landscape Architecture
Architektura Krajobrazu
Problemy Ekologii Krajobrazu
Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Architectura
Annals of Warsaw University of Life Sciences. Land
Reclamation
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Ramowy program XXI Forum
Dzień 1 – 27.09.2018
10.00-11.00 Rejestracja uczestników
11.00-11.30 Uroczyste otwarcie Konferencji
11.30-13.00 Sesja plenarna
13.00-14.00 Lunch
14.00-16.00 Panele dyskusyjne
16.00-16.15 Przerwa kawowa
16.15-18.15 Panele dyskusyjne
20.00 Uroczysta kolacja

Dzień 2 – 28.09.2018
9.00-11.00 Panele dyskusyjne
11.00-11.15 Przerwa kawowa
11.15-13.00 Panele dyskusyjne
13.00-14.00 Lunch
14.00-15.00 Sesja posterowa
15.00-16.30 Sesja plenarna - podsumowanie
sesji panelowych i zakończenie konferencji
16.30-18.00 Warsztaty/pokazy
19.00 Grill w ogrodzie InGarden

Dzień 3 – 29.09.2018
9.30-13.30 – Sesje terenowe (opcjonalnie)

•
•
•
Zgłoszenia

Bulwary Wiślane
Wiślany Park Przyrodniczy
Park Kulturowy Wilanów

referatów i posterów

Zgłoszenia referatów i posterów prosimy przesyłać poprzez formularz rejestracji zamieszczony na
stronie internetowej XXI Forum. Na stronie znajdą Państwo layout posteru i szablon streszczenia.

http://forumxxi.pl/
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Kontakt
WYDZIAŁ OGRODNICTWA, BIOTECHNOLOGII I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU, SGGW W WARSZAWIE
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, tel. (22)5932073, (22)5932197

e-mail: kontakt@forumxxi.pl

Organizator:
Wydział Ogrodnictwa,
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SGGW w Warszawie
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