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Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy,
Zapraszamy gorąco do wzięcia udziału w XXV międzynarodowej konferencji naukowej w zakresie
sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej oraz V sesji studenckiej. Zgodnie z ubiegłorocznymi ustaleniami,
proponowana problematyka tegorocznego spotkania, które odbędzie się w dniach 18-19 października,
dotyczyć będzie:

Historical urban greenery according to changes of beauty principles
Historyczna roślinność miast w kontekście zmieniających się kanonów piękna
Zgodnie z zasadami witruwiańskiej triady prócz użyteczności i trwałości niezbędnym składowym dzieła jest
piękno. Sposób jego oceny ulegał zmianom w zależności od upodobań kształtujących się w ciągu wieków.
Możemy rozróżnić dwa zasadnicze typy wartości, zależne od mody oraz tzw. ponadczasowe. Te pierwsze
modyfikowane, ulegały zmianom ze względu na miejsce występowania, dobór gatunkowy, przyjętą formę,
zasadę kształtowania, pielęgnacji, treści jakie mogły za sobą nieść.
Zieleń od wieków towarzyszy miastom, na sposób jej zastosowania wpływały mody i względy użytkowe.
Zapraszamy do podjęcia tematu związanego z przemianami zachodzącymi w kompozycjach zieleni w
mieście, występującymi zarówno przy zabudowie reprezentacyjnej, rezydencjonalnej, klasztornej, mieszkalnej,
w parkach, ogrodach, zieleńcach, nekropoliach jak również przy ciągach komunikacyjnych.
Ważnym zagadnieniem w kontekście tych rozważań może być również wpływ kanonów piękna na
obecne użytkowanie przestrzeni zielonych miasta przy realizacji współczesnych rozwiązań.
Zapraszamy Państwa do prezentacji związanych z zielenią historyczną miast w kontekście zmieniających
się kanonów piękna, poprzez wymianę doświadczeń studialnych, koncepcyjnych i realizacyjnych.
Jak co roku zachęcamy do udziału specjalistów z zakresu historii sztuki ogrodowej, dendrologii stosowanej,
projektantów architektury krajobrazu, przedstawicieli urzędów oraz wszystkich, którzy zajmują się wskazaną
tematyką.
Po raz kolejny serdecznie zapraszamy również studentów do aktywnego udziału w V sesji towarzyszącej,
która będzie miała formułę konkursu naukowego. Najlepsze wystąpienia zostaną nagrodzone możliwością
publikacji.
Jest nam niezmiernie miło ogłosić, iż tegoroczna XXV konferencja naukowa, VIII międzynarodowa
edycja, rozpoczyna uroczystości poświęcone jubileuszowi Profesor Anny Mitkowskiej, znakomitej badaczki
tematyki związanej z sztuką ogrodową, autorki wielu publikacji naukowych, naszego mentora, pomysłodawcę
i wieloletniego twórcę tej konferencji.
dr inż. arch. Katarzyna Hodor
organizator Konferencji Naukowej
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RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI:
prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska, przewodnicząca
prof. dr hab. Zbigniew Mirek
D.Sc. Ph.D. Assoc.Prof. Albert Fekete
Ph.D, Arch, Assoc.Prof. Lyudmila Ruban
prof. dr hab. inż. arch. Marzanna Jagiełło
dr hab. inż. arch. Wojciech Brzezowski, prof. PWr.
dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK
dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK
dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy, prof. PK
dr inż. arch. Katarzyna Hodor
dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałka
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
- konferencja odbędzie się w języku polskim/angielskim
- zapewniamy komputer i projektor
- prosimy o przygotowanie 15 minutowych wystąpień
- planowana jest wydanie materiałów pokonferencyjnych opisujących tematykę związaną z konferencją
- konferencji będzie towarzyszyć sesja posterowa
WARUNKI PUBLIKACJI
- zgodność z tezami konferencji
- pozytywna opinia 2 recenzentów
- zgodność z wytycznymi do publikacji
OPŁATY
- opłata konferencyjna (udział w konferencji, przerwy kawowe, publikacja po pozytywnych recenzjach, artykułu w
czasopiśmie punktowanym) 510 zł z VAT
- słuchacze i studenci udział bezpłatny
- koszty podróży i noclegu pokrywają uczestnicy Nr konta PK: 09 249 0005 0000 4600 1012 1826
UWAGA: faktura zostanie wystawiona na wpłacającego.

KONTAKT
Politechnika Krakowska, Instytut Architektury Krajobrazu [A-8], ul. Warszawska 24, Kraków 31-155
tel: 12/ 628 24 64, 0608-396-220
e-mail: konferencjaogrodowa@o2.pl
www.architektura-krajobrazu.pk.edu.pl
Informacje o konferencji I wydarzeniach towarzyszących na Facebooku

TERMINY
- do 15 czerwca 2018 r. nadsyłanie Karty Zgłoszeniowej Uczestnictwa (tylko dla osób wygłaszających referaty)
w tym tytuł referatów, z 1/2 – stronicowym streszczeniem na adres e-mail: konferencjaogrodowa@o2.pl
- 30 czerwca 2018 - termin selekcji artykułów, wytyczne do przygotowania tekstu artykułu - komunikat nr 2
- do 20 września 2018 r. wpłata należności za udział w konferencji
- 1 października 2018 r. rozesłanie programu konferencji
- 10 październik 2018 r. – nasyłanie karty zgłoszenia słuchacza
- 18 października 2018 r. – V sesja studencka, XXV międzynarodowa konferencja naukowa
- 19 października 2018 r. – XXV międzynarodowa konferencja naukowa, nadsyłanie maszynopisu referatów
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