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KOMUNIKAT 1 

 

Szanowni Państwo, 

Zapraszamy na ogólnopolską cykliczną konferencję naukową XXIII Forum Architektury 

Krajobrazu: Krajobraz globalny, która ze względu na tę wyjątkową sytuację, stan epidemii, 

odbędzie się w formie online na początku marca 2021 r.  

Izolacja, która dotknęła cały świat, w wyniku aktywności wirusa, jest skutkiem postępującej 

globalizacji. Temat kolejnego XXIII Forum Architektury Krajobrazu – Krajobraz globalny, jest 

naturalną konsekwencją tej sytuacji i dotyka wszystkich obszarów działania architektów 

krajobrazu: ludzkiego, bo w oczach mamy krajobrazy z całego świata; przyrody,  

z jej wędrówką wirusów, bakterii, roślin i zwierząt; techniki, z krajobrazem kształtowanym 

przez globalne technologie i wypełnionym takąż infrastrukturą; sztuki, z korzeniami stylu 

wyprowadzonymi spoza Europy. Spróbujmy rozwikłać, co się kryje w haśle tego Forum. 

 

Poprzednie fora architektury krajobrazu zajmowały się: krajobrazem polskim – ochroną  

i kształtowaniem krajobrazu rodzimego (XIX Forum w Rzeszowie); praktyką zawodową, 

badaniami naukowymi i dydaktyką w architekturze krajobrazu (XX Forum w Krakowie); 

wyzwaniami architektury krajobrazu wynikającymi z przyjętych w drugiej dekadzie XXI wieku 

uwarunkowań prawnych (XXI Forum w Warszawie); trudnymi krajobrazami – konfliktowymi, 

poddanymi deformacji, pozbawionymi tożsamości (XXII Forum we Wrocławiu). 

*** 

Organizatorzy:  

Wydział Ogrodnictwa i Architektury  Krajobrazu oraz Wydział Agrobioinżynierii - Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie 

 

Terminy: 

Termin rejestracji i nadsyłania streszczeń wystąpień: do końca 2020 r.  

Termin nadsyłania referatów do publikacji: 31 stycznia 2021r. 
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Termin nadsyłania 10-minutowych wystąpień dla uczestników konferencji, którzy  

nie planują występowania w czasie rzeczywistym – w formacie MP4; WMW; AVI  

- termin zostanie podany w kolejnym komunikacie. 

 

Koszt: 

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, należy jednak przysłać zgłoszenie,  

aby otrzymać dostęp do platformy.  

 

Koszt publikacji 600 zł + VAT (opłata po pozytywnej recenzji i informacji zwrotnej) 

 

Możliwości publikacji (2021):  

Rozdział w monografii wieloautorskiej (wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego  

w Lublinie 80 pkt. MNiSW);  

Artykuł w Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus (20 pkt. MNiSW); 

Artykuł w czasopiśmie Architectus (20 pkt. MNiSW)  
(prosimy przy wyborze o zwrócenie uwagi, czy dane czasopismo jest w Państwa dyscyplinie naukowej) 

 

Zasady przygotowania publikacji: zgodnie z warunkami powyższych wydawnictw. 

 

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres: 23forum@up.lublin.pl  

 

Z wyrazami szacunku, 

Przewodnicząca Komitetu Naukowego 

Dr hab. inż. Małgorzata Milecka, prof. uczelni 
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