LANSARE DE CARTE
Infrastructuri verzi – o abordare geografică
Miercuri 22 iunie 2016, începând cu orele 14:00, a
avut loc, în Amfiteatrul Vintilă Mihăilescu al Facultății de
Geografie, lansarea cărții Infrastructuri verzi – o abordare
geografică, autor Lect. univ. dr. Mihai Răzvan Niță.
Evenimentul a beneficiat de prezența a numeroase cadre
didactice, cercetători și studenți interesați de acest domeniu
de cercetare.
Lucrarea este structurată în cinci capitole ce
abordează: prezentarea principalelor elemente conceptuale
folosite în domeniul infrastructurilor verzi; identificarea
tipologiilor de infrastructuri verzi după diferite clasificări;
prezentarea tehnicilor verzi folosite pentru componente
specifice de mediu; evaluarea beneficiilor infrastructurilor
verzi și nu în ultimul rând modul în care acestea pot fi
integrate la nivelul politicilor și strategiilor de dezvoltare
durabilă, planificare a mediului și amenajare a teritoriului la
diferite scări, precum și provocările legislative și practice ce
apar din aplicarea lor în România.
Pe lângă structurarea lucrării în capitole și subcapitole, pentru o mai bună identitate
vizuală, pe parcursul lucrării s-a folosit un cod de culori, după cum urmează: conceptele centrale
ale lucrării sunt subliniate cu culoarea albastră, exemplificările și materialele grafice prezentate
sunt pe un fundal verde, iar suportul didactic concretizat prin întrebări și teme relaționate cu
subcapitolele respective cu portocaliu. Pe parcursul lucrării sunt distribuite și 6 studii de caz
semnate de autori invitați (sub forma unor casete corelate cu conținutul lucrării).
Lucrarea Infrastructuri verzi – o abordare geografică a pornit de la ideea de a oferi
studenților de la masterul Evaluarea Integrată a Stării Mediului (EISM) din Facultatea de
Geografie a Universității din București un suport pentru cursul intitulat Tehnici și infrastructuri
verzi, însă, ca orice demers creativ, a înregistrat, pe parcursul celor aproape doi ani de geneză, o
serie întreagă de transformări ce au adus-o în forma actuală, de manual accesibil atât
specialiștilor cât și publicului larg. Lucrarea poate fi consultată aici.

