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ZIELEŃ MIEJSKA – NATURALNE BOGACTWO MIASTA

Miasto zieleni – miasto przyszłości
Toruń, 9-11 października 2019 r.
Ostatnie kilkadziesiąt lat przyniosły radykalną zmianę w postrzeganiu i przeżywaniu przyrody przez człowieka. Zwłaszcza mieszkańcy miast
są bardziej świadomi roli i znaczenia środowiska naturalnego dla jakości życia. Na co dzień doświadczający skutków miejskiej wyspy ciepła
(wysokich temperatur i suszy), zanieczyszczenia powietrza (smogu), braku zieleni i wszechobecnych murów, betonu, szkła i kamieni, coraz
częściej przeorientowują swoje poglądy na przyrodę i jej miejsce w mieście. Domagają się nie tylko obecności przyrody, ale także
możliwości obcowania z nią. W odpowiedzi na te postulaty i oczekiwania powstają rozmaite koncepcje (modele) miasta przyszłości, np.
miasta dla wszystkich (Cities 8 80), miasta zrównoważonego, czy najnowszy model – miasta biofilnego. Zwraca się uwagę na to, aby miasta
dysponowały nie tylko bogatą infrastrukturą zieloną, ale również błękitną (zieleń i wody), a dla włodarzy zarządzających miastem
dobroczynny wpływ zieleni na zdrowie człowieka jest faktem niepodlegającym dyskusji. Stan naszej wiedzy dotyczący relacji między
terenami pokrytymi roślinnością a wpływem na zdrowie ludzi stale się poszerza i znacznie wzbogacił się w ostatnim dziesięcioleciu. Liczne
i dobrze udokumentowanie badania dostarczają twardych dowodów na istnienie związku przyczynowo-skutkowego między środowiskiem
naturalnym a zdrowiem ludzi. Zieleń pozytywnie wpływa na zdrowie mieszkańców miast. Beneficjentami „dużej ilości zieleni” w
sąsiedztwie miejsca zamieszkania są przede wszystkim osoby starsze, gospodynie domowe oraz osoby o niskim statusie społecznoekonomicznym. Dobry dostęp do terenów zieleni zmniejsza nierówności społeczno-ekonomiczne dotyczące zdrowia. Mieszkańcy osiedli z
większą ilością zieleni drzew lepiej oceniają swój stan zdrowia. Istnieją jednak ciągle luki w wiedzy, dotyczące szczegółowych zasad takiego
kształtowania miejskich terenów zieleni, aby maksymalnie zwiększyć korzyści dla zdrowia. W jakim kierunku powinniśmy podążać, czy i
w jakim zakresie miejskie tereny zieleni mają się zmieniać, jak najskuteczniej nimi zarządzać. Należy określić nowe trendy (modele)
rozwoju zieleni w miastach, a ich myślą przewodnią powinno być dążenie do poprawy jakości życia w mieście. Te i inne problemy dotyczące
rozbudowy i modernizacji współczesnych miast będą przedmiotem prezentacji i dyskusji podczas XV już Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowo-Technicznej, która odbędzie się w tym roku w Toruniu pod hasłem: „Miasto zieleni – miasto przyszłości”.
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• Dobrostan: w jaki sposób tereny zieleni mogą
zmniejszyć nierówności zdrowotne i poprawić
jakość życia w mieście,
• Dostęp do natury (rośliny, czyste powietrze i
woda) w zasięgu ruchu pieszego (10 min) i
rowerowego,
• Ulice kompletne (zielone, przyjazne),
zazielenianie miejskich arterii,
• Miejskie rolnictwo i ogrodnictwo.
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- Pełen pakiet studenci studiów magisterskich i doktoranckich, zarówno
uczestnicy jak i autorzy referatów
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- Tylko udział w obradach i materiały
350 zł + 23% VAT

Świadczenia:
udział w sesjach referatowych, terenowej i posterowej, możliwość prezentacji
wyników badań i doświadczeń w formie referatu, komunikatu lub posteru,
wyżywienie (obiad, kolacja), materiały konferencyjne, spotkanie towarzyskie
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Zgłoszenia i wpłaty wnoszone do 20.05.2019 r. – rabat 10 %

Kalendarium:
Osoby zainteresowane przedstawieniem referatu (komunikatu) lub posteru
• Prosimy o przesłanie streszczenia (do 300 słów) w formie wydruku i w postaci elektronicznej (*.doc, *.docx) do dnia 31.03.2019 r. na adres sekretariatu konferencji.
• O zakwalifikowaniu referatu autorzy zostaną powiadomieni drogą mailową do 15.04.2019 r., wraz z informacją o sposobie przygotowania artykułu do publikacji
(dostępnej także na stronie www.zielenmiejska.org).
• Ostateczną wersję referatu w formie wydruku i w wersji elektronicznej, po zakwalifikowaniu należy przesłać na adres sekretariatu konferencji do dnia 30.06.2019 r.
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