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Ve dnech 20. až 24. srpna 2012 proběhlo opět po dvouleté přestávce již 25. jednání Permanent
European Conference for the Study of the Rural Landscape (PECSRL, viz též: http://www.pecsrl.org).
Mezinárodní konference se nyní konala v Nizozemsku a jako obvykle na dvou místech (Leeuwarden
a Terschelling). Konference PECSRL, které se konají již od roku 1957, poskytují příležitost
pro pravidelná setkávání odborníků zajímajících se o proměny venkovské krajiny v Evropě z mnoha
různých úhlů pohledu. K aktivním výměnám názorů na problematiku krajiny a případnému
navazování spolupráce přispívá nejen interdisciplinární charakter setkání a rozmanitost zástupců
jednotlivých zemí, ale také spíše menší formát akce, obvykle s asi 200 účastníky.

Ani poslední jednání nebylo výjimkou z výše uvedeného, když se konference zúčastnilo
přibližně 150 osob ze 23 zemí. Mezi hlavní témata zastoupená v programu konference patřila:
(1) venkovská krajina a urbanizace: přítomnost a budoucnost; (2) teoretické a metodologické aspekty
studia krajinných změn; (3) pobřeží a ostrovy; (4) vzájemný vztah krajiny a cestovního ruchu;
(5) ochrana přírody jako hybná síla krajinných změn; (6) produkce energie a krajina; (7) participace
veřejnosti na výzkumu, politice a správě krajin; (8) občiny. Mimo řadových příspěvků byly součástí
programu plenární přednášky, které přednesli: prof. Urban Emanuelsson (Švédsko) na téma
„The continuous fight between forest and agricultural land in Europe“; prof. Gilles de Langen
(Nizozemsko) na téma „ A former salt marsh behind dikes. Introduction to the study and protection
of rural landscapes in Friesland, The Netherlands“; prof. Anne Buttimer (Irsko) na téma „Landscape
and life: Appropriate scales for sustainable development“.

Během čtyř dnů, ve kterých probíhal vědecký program konference, zaznělo 113 příspěvků,
které byly rozděleny do 8 časových bloků vždy o čtyřech nebo pěti paralelních sekcích. Ústní
prezentace v programu doplňovala velmi skromná posterová sekce s pouze 8 příspěvky. Každý
účastník konference si tedy mohl vybírat z obsáhlého programu podle svého zaměření a poslechnout si
příspěvky jak ze svého vlastního tematického okruhu, tak z dalších oborů. Součástí společenského
programu byly mimo obvyklých společenských setkání také 4 paralelní exkurze zaměřené
na představení hlavních charakteristik a proměn krajin severního Nizozemska (zejména provincie
Friesland a Groningen). Tyto celodenní exkurze proběhly již tradičně v prostřední den pětidenního
programu jako součást společného přesunu účastníků mezi místy konání konference. V neposlední
řadě je třeba zmínit velmi přátelskou atmosféru a kolegialitu všech účastníků, která značně přispěla
k celkovému úspěchu akce.


