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Krajobrazy Polski, to bohaterowie tapet – kalendarzy na 2018 r. W miarę jak kurczą się zasoby przyrody, a
krajobraz ulega przekształceniom, staje się wartością coraz rzadszą i cenniejszą. Wartością, o którą należy dbać
i którą należy szanować. Dlatego od stycznia aż po grudzień prezentujemy różne krajobrazy zarówno
przyrodnicze jak i antropogeniczne żeby podkreślić że człowiek ma istotny wpływ i jest odpowiedzialny za
każdy z nich.
Tapety – kalendarze 2018 mają przykuwać uwagę nie tylko estetyką ale przede wszystkim przypominać, że
krajobraz pełni ważną rolę w życiu człowieka i że każdy z nas może go współtworzyć i brać aktywny udział w
kształtowaniu przestrzeni.
„Krajobraz jest kluczowym elementem dobrobytu społeczeństwa i jednostek, a jego ochrona, a także
gospodarka i planowanie niesie w sobie prawa i obowiązki dla każdego człowieka”. To jedno ze stwierdzeń
zawartych w preambule Europejskiej Konwencji Krajobrazowej sporządzonej we Florencji dnia 20 października
2000 r., która wskazuje na ścisłe zależności pomiędzy człowiekiem, a otoczeniem, w którym funkcjonuje.
Zgodnie z zapisami Konwencji, krajobraz to ważny element życia ludzi zamieszkujących wszędzie, zarówno w miastach i na wsiach, na obszarach zdegradowanych, pospolitych, jak
również na obszarach odznaczających się wyjątkowym pięknem.
Aby wzmocnić działania w zakresie ochrony i zrównoważonego kształtowania krajobrazu, z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 20 października ogłoszono Dniem
Krajobrazu. Celem obchodów Dnia Krajobrazu jest zwrócenie uwagi na znaczenie krajobrazu w naszym życiu oraz wskazanie zależności podejmowanych decyzji na kształt i wygląd
otoczenia.
Pamiętajmy, że krajobraz jest zasobem, z którego możemy czerpać konkretne korzyści, nie tylko estetyczne, społeczne czy duchowe ale również materialne. Jednak o ten zasób
powinniśmy wspólnie dbać i wspólnie nim gospodarować, aby to cenne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe mogło posłużyć również przyszłym pokoleniom. Stosunek do tych wartości
określa miejsce człowieka w świecie i wpływa na tożsamość narodową oraz stanowi istotny czynnik rozwoju struktur lokalnych.
Więcej informacji o Dniu Krajobrazu
Zachęcamy do korzystania z tapet – kalendarzy, które w rozdzielczościach dopasowanych do różnych rozmiarów monitorów zamieszczone są w Bazie multimediów. Aby je pobrać należy
wybrać odpowiednią rozdzielczość.
20 października Dzień Krajobrazu
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