
 

 

 

 

 

 

X Światowy Kongres Edukacyjny Ogrodów Botanicznych 

„Bringing nature to the city. Celebrating of 200 anniversary of 

the University of Warsaw Botanic Garden” oraz Zjazd Ogrodów 

Botanicznych i Arboretów, 9-14 września 2018 r., Warszawa 

 
 

Globalne przewidywania wskazują, że do roku 2050 prawie ¾ ludzkiej populacji będzie 

żyć w miastach. Oznacza to, że coraz więcej ludzi będzie obcować z przyrodą w warunkach 

wysoce odbiegających od realiów środowiska naturalnego. W związku z ogromnym 

spadkiem bioróżnorodności powstanie konieczność znalezienia nowych miejsc dla 

zanikających gatunków roślin i zwierząt, dlatego niezbędne jest dbanie o różnorodność 

biologiczną i promowanie jej także w warunkach miejskich. Rolą współczesnych ogrodów 

botanicznych jest nie tylko stanie na straży działań mających na celu utrzymania 

różnorodności biologicznej, ale też czynne przekonywanie obywateli do jej ochrony 

i rozumnego korzystania z jej zasobów. Ogrody botaniczne mogą stać się łącznikiem 

pomiędzy twardymi naukowymi faktami, a społecznym wyobrażeniem naturalnych 

ekosystemów i ich funkcjonowania. Dzięki edukacji społecznej, ogrody botaniczne mogą 

przekazać mieszkańcom miast unikalną wartość naturalnej przyrody, metod jej ochrony 

i jednocześnie pokazać sposoby czerpania z jej bogactwa, bez naruszania rządzących nią 

naturalnych mechanizmów.  

Obok ogrodów botanicznych w wielu miastach powstają różne wspólnotowe formy 

ogrodów. Miejskie ogrody społecznościowe są nową przestrzenią w której może realizować 

się obywatelskie życie w wielkim mieście. Organizowane przez lokalne społeczności, ogrody 

te są miejscami doświadczania przyrody, różnorodności biologicznej oraz doskonałymi 

ośrodkami edukacji w zakresie zdrowego odżywiania się.  

Organizowany przez Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Botanic 

Gardens Conservation International w 2018 roku jubileuszowy X Światowy Kongres 

Edukacyjny Ogrodów Botanicznych pod hasłem „Bringing nature to the city. Celebrating of 

200 anniversary of the University of Warsaw Botanic Garden” będzie forum dyskusji 

praktyków i teoretyków z całego świata o metodach prowadzenia skutecznej i nowoczesnej 

edukacji przyrodniczej, w szczególności w warunkach wielkich miast. Będzie on też 



zaszczytnym zwieńczeniem 200 rocznicy powstania Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu 

Warszawskiego. Sesje odbywać się będą w języku angielskim. 

W ramach kongresu przewidziany jest także Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów, 

w szczególności specjalna dwudniowa sesja w języku polskim dotycząca działań 

edukacyjnych polskich ogrodów botanicznych oraz obchodami 200-lecia założenia Ogrodu 

Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego, która odbędzie się w dniach 13-14 września. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w całym Kongresie lub tylko w „części polskiej”. Więcej 

szczegółowych informacji znajdą Państwo na stronie kongresu 

(www.ogrod.uw.edu.pl/congress2018; dodatkowo w zakładce 'Polish Days' dostępne są 

informacje o sesjach w języku polskim). 

www.ogrod.uw.edu.pl/congress2018

