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Ve dnech 8. až 12. září 2014 se konalo již 26. zasedání Permanent European Conference
for the Study of the Rural Landscape (PECSRL, viz též: http://www.pecsrl.org), a to ve švédských
městech Göteborg a Mariestad. Na konferenci, jíž se účastnilo 250 delegátů z více než 30 převážně
evropských zemí, zaznělo během 4 jednacích dnů 203 příspěvků (včetně 5 plenárních přednášek)
a bylo prezentováno pouhých 13 posterů. Potvrdil se tak dlouhodobý trend, kdy posterové sekce
získávají na mnohých akcích pouze doplňkový charakter. Plenární přednášky v průběhu konference
postupně přednesli: Kristian Kristiansen (University of Gothenburg, Švédsko) na téma „Critical
heritage studies and the rural landscape“; Rudy Rabbinge (Wageningen University, Nizozemsko)
na téma „Unravelling the logics of landscape. Utopia and dystopia, the future of European
landscapes“; Tom Mels (Uppsala University, Švédsko) na téma „Draining landscapes: logics of nature,
science and modernity“; Johanna MacTaggart (Biosphere Reserve Lake Vänern Archipelago
and Mount Kinnekulle, Švédsko) na téma „UNESCO Biosphere Reserves involve communities
in sustainable development and land use management – An international network supports local
initiatives in a global context“ a Theano S. Terkenli (University of the Aegean, Řecko) na téma
„A blessing disguise: tourism and the landscape in times of crisis, the case of Greece“.

Vědecký program konference byl, mimo plenárních přednášek a posterové sekce, rozdělen
do 45 sekcí uspořádaných do celkem 9 časových bloků. Zastoupena byla jak témata tradiční, tak
relativně inovativní. V různorodých kontextech se tak věnovala pozornost problematikám:
1) změn krajiny a její udržitelnosti (sekce The forces behind landscape change; Landscape

monitoring – understanding and communicating landscape change; Spatial analysis on categorial
map data: How to address fluctuating landscape processes through analysis of historical
cartographic sources, landscape representations and spatial data; Unravelling the concepts
of sustainability as logics of mountain landscapes conservation; The logic of landscapes
and antiquarian practice), a to zejména v souvislosti s rozvojem obnovitelných zdrojů energie
(sekce Unraveling the logics of renewable energy landscapes; Energy production systems
and rural landscape qualities);

2) správy, managementu a plánování krajiny (sekce Landscape management; Political landscapes:
Materiality, power, and critique; Linking society and ecosystems in rural landscapes; Visioning
for re-coupling social and ecological landscape components; Rethinking ecosystem services –
special focus on cultural services; Landscape accessibility – How to enter a world of mystery;
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Peri-urban landscapes – sustainability potential for the future; Under urban mask: On rural
landscapes with different logics);

3) úlohy zemědělství v utváření krajiny (sekce That is why we eat sheep: Combining nature
management and extensive meat production; Future farming: What role will and should European
farming play in the future, and which consequences will it have for landscapes?; Landscape
challenges in EU’s new agricultural policy: How did and how will the Common Agricultural
Policy change the rural landscapes in Europe?);

4) hodnot krajiny, jejich percepce a symboliky (sekce Landscape and culture – how can society value
its cultural landscapes?; Travelling landscapes);

5) vztahu krajiny, dědictví a identit (sekce Bridging people and place through landscape identity;
Landscape and heritage; Identity, gender and history);

6) vztahu mezi krajinou a cestovním ruchem (sekce Tourism and recreation drives rural economies
whilst also driving rural conservation);

7) geografického marketingu (sekce Geographical indications, place based branding, landscapes
and rural development; Unraveling the logics of food landscapes);

8) obrazových metod výzkumu a prezentace (sekce Visual methods);
9) zahrad (sekce Garden landscapes).

Odborný obsah konference opět vhodně doplnil bohatý společenský program, který zahrnoval
nejen úvodní recepci a konferenční večeři, ale též již obligátní souběžně probíhající celodenní exkurze
(nyní 4) konané v prostřední konferenční den a spojené s přesunem účastníků mezi dvěma místy
konání konference.


