
Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego 
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej  

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski  

zapraszają do udziału 
w 

XXVII Interdyscyplinarnym Seminarium Krajobrazowym 
„ZMIENNOŚĆ KRAJOBRAZU.  

KRAJOBRAZY PRZEMIJAJĄCE I EFEMERYCZNE” 

które odbędzie się w dniach 28-29 września 2023 r. 
w Lublinie 

Komitet Naukowy: 
dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski, Sosnowiec (Przewodnicząca) 
prof. dr hab. Beata Frydryczak – Instytut Kultury Europejskiej UAM, Gniezno
prof. dr hab. inż. Józef Hernik – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków 
dr hab. Grzegorz Janicki, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin 
dr hab. inż. Agnieszka Jaszczak, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 
ks. dr hab. Jacek Łapiński – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 
dr hab. inż. Adam Senetra, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 

Komitet Organizacyjny: 
dr hab. Sebastian Bernat, prof. UMCS – Przewodniczący 
dr hab. Małgorzata Flaga  – Skarbnik  
dr inż. arch. Anna Polska – Członek Komitetu Organizacyjnego 
inż. Patrycja Adamczyk – Członek Komitetu Organizacyjnego 
mgr inż. Jakub Skibiński – Sekretarz 

Ważne terminy: 

• 15 kwietnia 2      023r. – nadesłanie zgłoszeń do udziału w konferencji oraz streszczeń referatów/
posterów (rejestracja)

• 15 maja 2023 r. – potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez organizatorów (komunikat 2.)

• 15 czerwca 2023 r.  – dokonanie wpłaty konferencyjnej (zwrot w przypadku rezygnacji z uczestnictwa 
możliwy tylko przed 28.09.2023)

• 15 września 2023 r. – program konferencji (komunikat 3.)

• 15 października 2023 r. – nadesłanie artykułów przewidzianych do publikacji w     Pracach Komisji 
Krajobrazu Kulturowego (dla osób zainteresowanych)

Miejsce obrad: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Al. Kraśnicka 2c, 20-718 
Lublin 



Preambuła Konferencji 
  Zmienność jest istotną cechą krajobrazu. Zmiany ciągłe prowadzą do powstania nowego 
krajobrazu, zaś cykliczne wiążą się z mniej lub bardziej regularnym powrotem krajobrazu do 
poprzedniego stanu (krajobrazy sezonowe). Część aspektów krajobrazu charakteryzuje wysokie 
tempo zmienności i towarzysząca mu tymczasowa zmiana jakości (krajobrazy efemeryczne). 
Znaczenie krajobrazów przemijających i efemerycznych jest w ostatnim czasie coraz bardziej 
akcentowane. 25 lat temu na efemerydy krajobrazowe zwrócił uwagę P. Brassley (1998) a prawie 
sto lat temu ich wartość dostrzegł J.G. Granö (1929), badając sezonową zmienność oraz 
dźwiękowe i zapachowe aspekty krajobrazu. P. Brassley (1998) zauważył, że nietrwałe elementy 
(zjawiska), są warte uwagi ze względu na ich istotny wpływ na postrzeganie krajobrazu. Ponadto 
ignorowanie efemeryd (m.in w procesie planowania przestrzennego) utrudnia rzetelną ocenę 
krajobrazu do celów utylitarnych. Krajobrazy przemijające i efemeryczne stały się także 
przedmiotem rozważań K. H. Wojciechowskiego (2010), który pisał m.in., że „otwartym 
zagadnieniem pozostaje problem możliwości utrwalenia (i ewentualnego udostępnienia) 
społeczeństwu tych wartości, które powiązane są z omawianą kategorią krajobrazów”. Badania 
krajobrazów, w tym przemijających i efemerycznych, mają często charakter interdyscyplinarny, 
otwierają nowe możliwości rozumienia świata. 

Celem XXVII Interdyscyplinarnego Seminarium Krajobrazowego jest wymiana myśli na 
temat badań zmienności krajobrazu, w szczególności krajobrazów przemijających i 
efemerycznych.  

Proponowany zakres tematyczny seminarium: 
1. Dynamika krajobrazu. Zmiany w krajobrazach naturalnych i kulturowych 
2. Rytmy i cykle w krajobrazie. Zmiany sezonowe i dobowe a krajobraz 
3. Wpływ warunków pogodowych na percepcję krajobrazu 
4. Soundscape, smellscape  
5. Festiwalizacja krajobrazu. Sakralizacja krajobrazu. Krajobrazy inscenizacji 
6. Kulturowe zjawiska efemeryczne. Niematerialne dziedzictwo kulturowe. Turystyka 

eventowa  
7. Efemeryczne formy architektury krajobrazu. Ogrody efemeryczne 
8. Krajobrazy przemijające i efemeryczne a planowanie przestrzenne 
 

Organizatorzy Konferencji liczą na zainteresowanie proponowaną tematyką nie tylko geografów 
ale także architektów krajobrazu oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych i artystów. 
Zapraszamy do przygotowywania referatów teoretycznych, jak również prezentujących studia 
przypadku. Spośród zgłoszonych propozycji organizatorzy dokonają wyboru. Możliwe jest także 
przedstawienie posterów lub głosów w dyskusji. Oprócz obrad kameralnych częścią seminarium 
będą imprezy towarzyszące i sesje terenowe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ramowy program konferencji 
 
28.09. 2023 r. Czwartek 
 

9.00 -10.00  
10.00 -12.00  
12.00-12.30     
12.30-14. 30 
14.30-15.30 
15.30 -18.00 
18.00 -19.00 
19.00 -22.00 

 

Rejestracja uczestników  
Otwarcie konferencji i sesja plenarna 
Przerwa kawowa  
Sesja referatowa 
Obiad 
Sesja posterowa i dyskusja 
Sesja terenowa – Lublin (Stare Miasto) 
Koncert i uroczysta kolacja 

29.09. 2023 r. Piątek 
 

9.00-14.00. 
 

Sesja terenowa (Górki Czechowskie, Ogród Botaniczny UMCS, Muzeum Wsi 
Lubelskiej) 
 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu 
 
Informacja o kosztach 
Koszty konferencji wynoszą: 350 zł 

• dla członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego – 300 zł 
• dla studentów – 200 zł 
• uczestnictwo tylko w dn. 28.09. (bez sesji terenowej, koncertu i uroczystej kolacji) – 100 zł 

 
Powyższa kwota obejmuje: 

• materiały konferencyjne 
• koszt udziału w sesjach terenowych i imprezach towarzyszących (uroczysta kolacja, bilety 

wstępu, transport, koncert) 
• inne koszty organizacyjne (m.in. przerwa kawowa, obiad) 

 
Uczestnicy rezerwują i opłacają noclegi we własnym zakresie.  
 
W komunikacie 2. przekażemy informacje dotyczące propozycji hoteli w Lublinie oraz konta 
bankowego dla wpłat konferencyjnych 
 
 
Rejestracja  
Link: https://forms.office.com/e/2akeFa8LUH 
 
 
Aktualizowane informacje dostępne są stronie internetowej:  
www.krajobrazkulturowy.us.edu.pl 
 
Kontakt 
sebastian.bernat@mail.umcs.pl  
jakub.skibinski@mail.umcs.pl 
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