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ZAPROSZENIE 

Śląski Ogród Botaniczny oraz European Garden Heritage Network zapraszają serdecznie do udziału w konferencji  

pt. „Parki i ogrody w kontekście trwałego rozwoju regionów”. Konferencja odbędzie się w dniach 25-28 czerwca 2013 roku  

w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, ul. Sosnowa 5. 

Konferencja odbędzie się pod patronatem honorowym Starosty Powiatu Mikołowskiego. 

 

Celem konferencji jest nawiązanie współpracy w ramach European Garden Heritage Network (EGHN) z parkami i ogrodami na Śląsku.  
Sieć Dziedzictwa Ogrodów Europy (EGHN) powstała w roku 2003 i obecnie zrzesza ponad 150 ogrodów z ośmiu krajów partnerskich. 

Celem działania EGHN jest wspieranie i rozszerzanie ochrony oraz zapewnienie wysokiej jakości działania parków i ogrodów w Europie, 

ich pełniejsze wykorzystanie i zrównoważona waloryzacja w kontekście polityki wspierania rozwoju krajobrazu i kultury obszarów 

miejskich i całych regionów we współpracy z ich partnerami europejskimi. Formy działalności EGHN obejmują również utworzenie 

struktury turystyki ogrodowej, co w istotny sposób wpływa na ilość osób odwiedzających współpracujące ze sobą parki i ogrody. 



Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji,  która,  jak mamy nadzieję, wpłynie istotnie na sposób postrzegania parków  

i ogrodów na Śląsku. Bogactwo, piękno i różnorodność dziedzictwa narodowego obszarów Śląska jest  warte poznania  

i zaprezentowania na arenie europejskiej również w kontekście parków i ogrodów. Wspólnie wypracowane drogi działania otworzą 

nowe perspektywy i stworzą nowe możliwości ochrony i rozwoju tych pięknych i cennych obszarów. 

 

Zapraszamy również uczestników do zgłaszania tematów swoich wystąpień. Podczas trwania konferencji zarezerwowany jest czas  

na dziesięć 15-minutowych referatów, których tematyka poświęcona będzie prezentacji parków i ogrodów na Śląsku. 

 

Zgłoszenia udziału w konferencji, z podaniem tematu wystąpienia i streszczenia w objętości około pół strony, prosimy nadsyłać  

na adres e-mailowy Anny Leginowicz, Sekretarza Komitetu Organizacyjnego (al@profnet, 608 090 752) oraz na adres Śląskiego 

Ogrodu Botanicznego (ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów).  

 

 

 Mamy nadzieję na Państwa udział w konferencji i z radością oczekujemy przybycia. 

 Z pozdrowieniami 
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