Vážené kolegyně a kolegové,
zveme Vás na přednášku doc. Michaela Sofera z Department of Geography and Environment, Bar-Ilan
University v Izraeli na téma: Měnící se formy arabských osad v Izraeli: urbanizace versus pokles zemědělství.
Přednáška se uskuteční ve středu 17. května 2017 od 13:00 v učebně Q111.
Doc. Michael Sofer je ekonomický geograf přednášející na Katedře geografie a životního prostředí na univerzitě
Bar-Ilan v Izraeli. Je předsedou národní komise Mezinárodní geografické unie, bývalým prezidentem Izraelské
geografické asociace a členem Komise poradního výboru prezidenta: Rural Space 2025. Jeho současné
výzkumné zájmy se zaměřují na procesy restrukturalizace působící ve venkovském prostoru vyspělých a
rozvojových zemí; Podnikání ve venkovském prostoru; Procesy změn v arabských osadách v Izraeli; a
ekonomickou a agrární transformaci na Fiji. Výzkumná témata jsou zaměřena na problematiku rozvoje na
místní, regionální a národní úrovni. Cílem této prezentace je zhodnotit cestu vývoje arabských osad různých
velikostí a různých fází urbanizace v Izraeli. Studie o využití půdy byla provedena ve třech osadách v oblasti
„Triangle Region” pro období 1940-2013 kde byly analyzovány interakce mezi rozšiřujícími se obytnými a
průmyslovými oblastmi a ustupujícími zemědělskými plochami. Studie ukazuje periodicky odlišné míry rozložení
zastavěných území podle velikosti sídla a jeho měnící se ekonomické základny. Vedle poklesu zemědělské půdy
a rozvoje alternativních zdrojů příjmů se objevily nové environmentální problémy. Místní orgány přijímají různé
typy politik a související plánovací priority podle jejich vztahu a zájmu o zemědělské činnosti. Celkově jsou tyto
trendy produktem mechanismů a procesů na místní i národní úrovni.
Přednáška bude v anglickém jazyce.
Svoji účast prosím potvrďte do 16.5. na email: stastna@mendelu.cz
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Abstract
The overall objective of this presentation is to assess the path of development of Arab settlements of different
size and different stages of urbanisation in Israel. Land uses study was conducted in three settlements in the
Triangle Region for the period 1940-2013, and the interactions between the spreading residential and industrial
areas and the receding agricultural lands have been analysed.
The study shows the periodical different rates of spread of built up areas according to the settlement size and
its changing economic base. Besides the decrease in agricultural lands and the development of alternative
sources of income new environmental nuisances have appeared. The local authorities adopt different types of
policies and related planning priorities according to their affinity and interest in agricultural activities.
Altogether, these trends are the product of local as well as national level mechanisms and processes.
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