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PECSRL (The Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape) 
je zřejmě „dobrou značkou“. Na sklonku loňského léta organizovala Universita Lusofóna v Lisabonu 
a Óbidos v pořadí již 23. konferenci. Z původně pravidelných setkávání především několika desítek 
historických geografů se z PECSRL vyvinula akce (bienále), které se v září 2008 zúčastnily téměř 
čtyři stovky odborníků nejrůznějších profesí a odborného zaměření – z Evropy i ze zámoří. Vážnost 
konference umocnil také fakt, že záštitu nad jejím konáním převzal portugalský prezident. (Českému 
čtenáři lze tuto mezinárodní konferenci přirovnat s podobnou domácí akcí „Tvář naší země“, 
organizovanou pod patronátem exprezidenta Václava Havla a senátora Petra Pitharta.) 

Témat k diskuzi byly desítky, přičemž pomyslnou „červenou nit“ jednání tvořily příspěvky 
zabývající se zánikem tradičních hodnot (architektonických, krajinářských, hospodářských, 
folklorních i životního stylu) a postupující modernizací a globalizací společnosti. 

Konference probíhala na dvou místech. První dva dny v Lisabonu v nevelkém uzavřeném 
areálu University Lusofóna, na třetí den připravili organizátoři čtyři tematicky odlišné exkurze 
do středního Portugalska a oblasti západního pobřeží. Další dva dny se realizovaly v malém 
historickém městečku Óbidos asi 40 km severně od Lisabonu. 

Konferenční jednání byla většinou zahájena plenárním zasedáním, v němž vystoupili pozvaní 
hosté. Domácí zemi reprezentovala Teresa Pinto Correla z university v Évoře a Maria da Graca 
Saraiva z Technické univerzity v Lisabonu, zahraničí pak John Agnew z University of California 
v Los Angeles, Hannes Palang z University v Tallinu a Theo Spek z Univerzity v Groningenu. 
Po příspěvcích v plénu následovalo jednání ve čtyřech tematických blocích: Krajina jako tvůrčí 
dimenze územní identity; Krajina jako majetek a zdroj rozvoje; Krajinná historie a krajinné památky 
a Krajinný výzkum a plánování rozvoje. Krajina tak byla klíčovým pojmem (konceptem) všech 
vystoupení. Vzhledem k šíři odborného zájmu i vzdělání účastníků však byl tento pojem chápán velmi 
otevřeně a různorodě: od historicko památkářských přístupů k jednotlivým stavbám a jejich pozici 
v sídle či v krajině, přes využití země v různých tradičních hospodářských systémech evropských zemí 
(resp. i malých regionů) až po definování udržitelného rozvoje v dané krajině a ryze sociologicky 
orientovaná vystoupení zaměřená třeba na vliv krajiny na integrační procesy mladých přistěhovalců. 
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Informačně velmi cenná byla i posterová sekce. Závěrečný (shrnující) příspěvek přednesl Paul Claval 
ze Sorbony v Paříži. 

Je zřejmé, že obsahově velmi různorodá konference nemohla být uzavřenou a brilantní 
teoreticko-metodickou akcí. Bylo však nesmírně zajímavé a v mnoha ohledech i inspirativní sledovat 
přístupy ke krajině a k hodnocení krajinných změn – jak z přírodního, tak ze socio-ekonomického 
či socio-kulturního úhlu pohledu. Zhruba desetiminutové diskuse po jednotlivých vystoupeních byly 
leckdy zajímavější než některá spíše popisná vystoupení. V pořadí již 24. mezinárodní konference 
PECSRL se bude konat v roce 2010 v Lotyšsku. 


