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International Conference „Environment – Landscape –
European Identity“
Bukurešť, Rumunsko 4. – 6.11.2011
Alena PETRVALSKÁ
Začiatkom novembra 2011 sa uskutočnila medzinárodná konferencia v Bukurešti pod záštitou Fakulty geografie Univerzity v Bukurešti, Katedry geografie University v Craiove, Asociácie pre biodiverzitu a Národného
univerzitného výskumného centra (National University Research Coucil).
Stretnutie bolo zamerané na prezentovanie výsledkov súčasných projektov prebiehajúcich vo svete so zameraním na environmentálnu problematiku, krajinu ako celok a európsku teritoriálnu identitu v kontexte udržateľného rozvoja. Priniesla množstvo možností porovnať výsledky podobných výskumov vo viacerých krajinách, ale aj
nové idey a nápady na vznik nových projektov a kooperácií medzi organizáciami vedeckého zamerania, ale aj
univerzitnými pracoviskami.
Na konferencii sa zúčastnilo spolu 226 účastníkov z 24 krajín sveta, ktoré paralelne počas dvoch dní prebiehali v 3 miestnostiach a zároveň v 18 sekciách.
Príspevky boli rozdelené do hlavných tematických okruhov:
Environmentalistika
Krajina
Regionálna geografia a geopolitika
Geomorfológia – pedológia
GIS
Humánna a ekonomická geografia
Turizmus
Hydrológia, Meteorológia a klimatológia
V sekcii geomorfológia a pedológia som sa zúčastnila konferencie s príspevkom zaoberajúcim sa geomorfológiou územia Slovenského krasu so zameraním na krasový reliéf. O túto problematiku bol medzi účastníkmi
veľký záujem aj v nasledujúcej diskusii.
V posledný deň konferencie bola pre 18 účastníkov zabezpečená terénna exkurzia na tému „Between natural
and cultural landscapes: the Rucăr-Bran Passageway (Transylvanian Alps)“, ktorá nás zaviedla do oblasti vysokohorského reliéfu Transylvánskych Álp a Predealu, turisticky významných centier Brašov a Bran, ako aj do blízkosti mesta Campulung, ktoré sa vyznačuje významným objemom ťažby vápenca a jeho následného spracovania v
cementárňach. Počas konferencie boli pre záujemcov zabezpečené aj prehliadkové trasy mestom Bukurešť
a Parlamentom v Bukurešti.
Na záver možno dodať, že táto konferencia vytvorila nové vedecké vzťahy, avšak pre mnohých účastníkov zo
zahraničia poskytla hlavne iný pohľad na Bukurešť a vnímanie geografie v Rumunsku či samotnej krajiny.

Obr. 1. Plenárna sekcia konferencie

Obr. 2. Účastníci exkurzie do Transylvánskych Álp
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