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Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija:
„Miestų želdynų formavimas 2017: žmogus ir gamta“
2017 m. balandžio mėn. 26-27 d.

Gerb. kolegos,
KVK Aplinkos ir statybos inžinerijos katedra kartu su KU
Architektūros, dizaino ir dailės katedra, Lietuvos kraštovaizdžio architektų
sąjunga bei UAB „Klaipėdos želdiniai“ 2017 m. balandžio mėn. 26-27 d.
organizuoja tarptautinę mokslinę – praktinę konferenciją „Miestų želdynų
formavimas 2017: žmogus ir gamta”. Dabartiniame pasaulyje gamta mus vis
perspėja, kad ji yra Valdovė. Žmogus nori pademonstruoti savo lyderystę, bet
ar visada tikslingai... Kaip šią „kovą“ mes suvokiame miesto aplinkoje?
Konferencijos tikslas – suvokti žmogaus ir gamtos tarpusavio dermės santykį,
siekiant užtikrinti darnų aplinkos vystymąsi.
Konferencija rengiama kasmet. Ši konferencija – keturioliktoji.
Tikimės, kad konferencijos dalyviai turės galimybę užmegzti naujus
ryšius, pasikeisti informacija, pasidalinti patirtimi apie darnios, kokybiškos
gyvenamosios aplinkos kūrimą ir išsaugojimą.

Numatoma preliminari tematika:
1. Žmogus prieš gamtą ar žmogus su gamta;
2. Bioįvairovė XXI a. infrastruktūroje;
3. Nauji iššūkiai modernėjančioje visuomenėje;
4. Kurortiniai miestai;
5. SPA miesto erdvėse;
6. Sveikatinanti aplinka;
7. Kita................................

Konferencijos dalyvio mokestis 30 EUR.
Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų, rusų.
Nusprendusius dalyvauti konferencijoje, kviečiame registruotis iki 2016-12-10 per šią
nuorodą https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDsktoUkfC2U1J3n3Al8zM1eJTz0S95MukC8nC7VWW5GvAQ/viewform (ji pateikiama ir jūsų gautame laiške).
Informacija teikiama elektroninio pašto adresu j.kucinskiene@kvk.lt arba telefonu
+37065018320, +37069813368 (organizacinio komiteto pirmininkė).

Konferencijos pranešimai, atitinkantys moksliniams straipsniams keliamus
reikalavimus ir teigiamai įvertinti recenzentų, bus publikuojami
moksliniame periodiniame leidinyje „Miestų želdynų formavimas“ (leidinys
referuojamas INDEX COPERNICUS ir SIS tarptautinėse duomenų bazėse).
Leidinį bus galima įsigyti konferencijos metu.
Reikalavimai straipsniams pateikti:
http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/185.html
Straipsnius atsiųsti j.kucinskiene@kvk.lt elektroniniu paštu iki 2017m. sausio
mėn. 15 d.

Organizacinis komitetas:
Dr. Jurga Kučinskienė – KVK TMVC vadovė, KVK Aplinkos ir statybos
inžinerijos katedros docentė (komiteto pirmininkė),
Dr. Jonas Abromas – KU Menų fakulteto Architektūros, dizaino ir dailės
katedros lektorius,
Alvydas Mituzas – Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos valdybos
pirmininkas,
Gediminas Valašinas – UAB „Klaipėdos želdiniai“ direktorius,
Laimutė Norkienė – Klaipėdos miesto savivaldybė, Architektūros ir miesto
planavimo skyriaus Kraštovaizdžio architektė,
Dr. Regina Repšienė – KVK Aplinkos ir statybos inžinerijos katedros docentė,
LAMMC Vėžaičių filialo mokslo darbuotoja.
Vida Gerikienė – KVK Aplinkos ir statybos inžinerijos katedros lektorė.
Mokslinis komitetas:
Prof. dr. Petras Grecevičius – KU Menų fakulteto Architektūros, dizaino ir
dailės katedros profesorius (komiteto pirmininkas),
Prof. dr. Algimantas M.Olšauskas - KU Menų fakulteto Architektūros, dizaino ir
dailės katedros profesorius,
Dr. Rita Nekrošienė – KU Botanikos sodo vyresn. mokslo darbuotoja,
Dr. Konrad Dobrowolski –Taikomųjų mokslų universiteto Nysoje docentas,
Lenkija,
Prof. habil.dr. emeritas Konstantinas Jakovlevas Mateckis – VGTU, Miestų
statybos, Architektūros ir pagrindų katedrų profesorius,
Dr. Dorota Gawryluk – Bialistoko technologijų universiteto profesoriaus
asistentė, Lenkija.
Adresas ir kontaktiniai telefonai:
Aplinkos ir statybų inžinerijos katedra
Technologijų fakultetas
Klaipėdos valstybinė kolegija
Bijūnų g.10 - 205, Klaipėda
El. paštas: j.kucinskiene@kvk.lt ,
Tel. 8-650-18320; Mob.tel. +37069813368

