KRAŠTOVAIZDŽIO ERDVINIS SUVOKIMAS:
TEORIJA IR PRAKTIKA
LANDSCAPE SPATIAL PERCEPTION:
THEORY AND TRAINING
Tarptautinis seminaras vyks KMAIK, 108 aud. (pirmame aukšte) Girionyse, Liepų g. 1, Kauno raj.

Maloniai kviečiame dalyvauti Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos organizuojamame
tarptautiniame kraštovaizdžio erdvinio modeliavimo seminare, kuris vyks 2019 metų spalio 10 d. 10 00
val. Seminaro metu bus diskutuojama apie želdynų architektūrinius, psichologinius, socialinius, formų
kompozicijos bei mastelio, suvokimo aspektus. Praktinių užsiėmimų metu bus pristatytas erdvinių
gebėjimų ugdymo treniruoklis. Unikalią mokymo metodiką sukūrė, parengė ir su mumis pasidalino žinomo
kraštovaizdžio architekto Anthony Wain'o vadovaujama kraštovaizdžio architektūros firma „Planning
partners“, Keiptaune, PAR.
Seminaro klausytojo mokestis - 30 eur. Klausytojo mokestį prašome pervesti į KMAIK sąskaitą Nr. LT83 7300 0100 7419 7742 iki spalio 08 d.,
nurodant paskirtį “už seminarą” ir vardą, pavardę: KMAIK, bankas: SWEDBANK, įmonės kodas: 111967716, banko kodas: 73000. Dėl
išankstinės sąskaitos, (nurodant įmonės pavadinimą, kodą, PVM kodą ir adresą) rašyti el. paštu: r.zaltauskiene@kmaik.lm.lt, PVM sąskaita
faktūra bus atiduota atvykus.
KMAIK studentų ir dėstytojų dalyvavimas yra nemokamas (registruotis KAR katedroje).

PROGRAMA:
Direktorius Vaidotas Lygis. Renginio atidarymas
Linas Daubaras. Kr. arch. Anthony Wain'o asmenybė ir kūryba (KMAIK)
Zigmas Brazauskas. Architektūrinis erdvinio suvokimo modeliavimas (VDA, KMAIK)
Vaida Vaitkutė Eidimtienė. Psichoemociniai žaliųjų erdvių suvokimo ir kūrimo principai. Sociokultūrinis aspektas (KMAIK)
Danguolė Liagienė. Augalo mastelio parinkimo principai aplinkoje (LDD)
Arbatos pertraukėlė
Jitka Fialová. Small recreational structures. Mažieji rekreaciniai objektai (Mendel‘io universitetas, Čekija)
Jan Lukaszkiewicz, Beata Fortuna – Antoszkiewicz. The use of Populus trees in landscape perception - spatial functions
and interpretation. Populus genties medžiai kraštovaizdyje, jų erdvinės funkcijos ir interpretacija (Varšuvos gyvybės
mokslų universitetas, Lenkija).
Praktiniai mokymai – erdvinio suvokimo lavinimo modulio fragmentų pristatymas.
REZULTATŲ APIBENDRINIMAS, DISKUSIJA

1000 – 1010
1010–1030
1030 – 1100
1100– 1120
1120 – 1150
1150– 1220
1220– 1240
1240– 1300

1300– 1340
1340...

P.S. Pasiruošti lietingoms oro sąlygoms.

Kontaktinis asmuo: Linas Daubaras, tel. +370 685 10815

Kviečiame aktyviai dalyvauti seminare ir pasidalinti informacija su kolegomis. Vietų skaičius ribotas.
Seminaro partneriai:

