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Tytuł

Nr

1

2

American
Community
Gardening
Assocation

Growing Urban
Agriculture

3

Community
Gardens: Lessons
Learned From
California Healthy
Cities and
Communities

4

Garden Based
Learning

5

6

7

Autorzy

The benefits of
gardening and
food
growing for health
and wellbeing
An Exploration of
the Potentia
Benefits of
Healing Gardens
on Veterans with
PTSD

Urban Agriculture
Toolkit-USDA

Kristin Stayer

Professor Tim
Lang

Michael L.
Timmons

USDA

Kraj

Język

USA

Angielski

USA

Angielski

USA

Angielski

USA

Angielski

UK

Angielski

USA

USA

Link (jeśli dotyczy)
Other bibliography
data (Zasady
użytkowania*

Krótki opis
zawartości

Przydatne
informacje na
temat
ogrodnictwa i
https://communitv
wydarzeń
garden.org
ogrodniczych
organizowanych
przez
społeczność
lokalną.
https://www.policv Ciekawe badania
link.org/sites/defa pokazujące jak
ult/files/URBAN ogrody mogą być
AG
pożyczeczne dla
FULLREPORT.P ludzi i środowiska
D
naturalnego.
Badania
pokazujące jak
http://aiph.aphapu ogrody miejskie
blications.org/doi/ mogą wzmacniać
pdf/10.2105/AJPH więzi między
.93.9.1435
członkami
społeczności
lokalnej.
https://www.eduto
Artykuł na temat
pia.org/blog/garde
edukowania przy
n-based-learningpomocy ogrodów.
kristin-stayer
irmtocafeteriacan Artykuł na temat
ada.ca/wpwpływu
content/uploads/2 ogrodnictwa na
014/06/GrowingH zdrowie osób
ealth Bene
dorosłych.

Angielski

Badanie opisuje
https://digitalcom
potencjalne
mons.usu.edu/gra korzyści dla osób,
dreports/50/
które zmagają się
z PTSD

Angielski

ttps://www.usda.g
Zestaw narzędzi
ov/sites/default/fil
dla osób
es/documents/urb
zajmujących się
an-agricultureogrodnictwem
toolkit.r
miejskim
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Partner:
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SPAIN

Nr.

Tytuł

Autorzy

Kraj

1

Boom Time for
Urban Farming

Tracie
McMillan

USA

2

Five Reasons
To Promote
Urban
Agriculture in
Your City

Paul Konz

USA

3

Urban
Agriculture: A
Literature
Review

4

5

Urban
Agriculture
Tool Kit

Urban
Grower’s
Manual

Inne dane
Link (jeśli dotyczy) bibliograficzne
(np. rokwydania)
https://www.nation
algeographic.co
m/people-andculture/food/theAngielski plate/2016/05/usd Maj 27, 2016
a-recognizesurban-growers-asfarmers--nothobbyists/
https://citiesspeak
.org/2015/05/07/f
ive-reasons-whyAngielski you-should-beMaj 7, 2015
promoting-urbanagriculture-inyour-city/
Język

United States
Department of
https://communityAgriculture,
wealth.org/content
Beltsvill
Alternative
Angielski
/urbane, MD
Farming
agricultureSystems
literature-review
Information

United States
Department of USA
Agriculture

Amanda
Cather

https://www.usda.
gov/sites/default/
Angielski files/documents/ur
ban-agriculturetoolkit.pdf

Lincoln
http://thefoodproje
and
ct.org/sites/defa
Roxbur
Angielski ult/files/FoodProje
y,
ct_UrbanAgMan
Massac
ual.pdf
husetts

Zasady użytkowania*

Krótki opis zawartości

O rozwoju rolnictwa na terenach miejskich

Pomysły dlaczego warto promować ogrody
miejskie

2006

Przegląd literatury akademickiej i badań,
które koncentrują się na uprawie roślin,
rozmnażaniu zwierząt gospodarskich i
dystrybucji produktów spożywczych w
kontekście miejskim.

Luty 2016

Zestaw narzędzi określa wspólne elementy
operacyjne, które większość rolników
miejskich musi wziąć pod uwagę,
rozpoczynając lub rozwijając swoją
działalność. Zawiera także specjalną sekcję
na temat zasobów do rozwijania uprawy w
pomieszczeniach, takich jak instalacje
akwaponiczne.

Copyright 2008 by The
Food Project, Inc. All rights
reserved, No part of this
book may be reproduced or
transmitted in any form or
by any means, electronic or
Podręcznik stoworzony na potrzeby
mechanical, including
projektu The Food Project pomoże w
Listopad 2003
photocopying recording, or skutecznym zarządzaniu trzema partiami
by any information storage
żywności.
and retrieval system without
the written permission of
the publisher, The Food
Project, Inc., except where
permitted by law.
Podręcznik Urban Farming został napisany,
aby pomóc projektantom, inżynierom i
administratorom z małych i dużych
społeczności w lepszym zrozumieniu
potencjału, zagrożeń i najlepszych praktyk
w zakresie uprawy i sprzedaży żywności w
granicach miasta. Strategie i podejścia
2013
przedstawione w tym Przewodniku
dostarczają samorządom narzędzi do
proaktywnego planowania rolnictwa
miejskiego. Ten zasób został opracowany
we współpracy i konsultacjach z rolnikami
miejskimi, personelem miejskim,
naukowcami i adwokatami.

6

http://www.refbc.c
City of
om/sites/default/f
Real Estate
Urban Farming
Campb
iles/UrbanFoundation of
Angielski
guidebook
ell River
FarmingBC
Canada
Guidebook2013.pdf

7

All areas are approximate.
Any reliance upon this
material shall be without
https://www.epa.g
Urban Farm BusineUS EPA Chicago Angielski
Wrzesień2011 any liability or obligation on
ov/sites/productio
the part of Vita Nuova LLC,
SRA International, or the
U.S. EPA.

Podręcznik biznesplanu Urban Farm
(niniejszy dokument) zawiera wskazówki
dotyczące opracowania biznesplanu
dotyczącego uruchomienia i prowadzenia
gospodarstwa miejskiego. Koncentruje się
on na rolnictwie związanym z żywnością i
produktami niespożywczymi. .

* w odniesieniu do praw autorskich/licencji
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Nr.

Tytuł

Autorzy

Kraj

Język

Link (jeśli dotyczy)

Link (jeśli dotyczy)
Other bibliography
Zasady
data (Zasady
użytkowania*
użytkowania*

Krótki opis zawartości
Strona jest zarządzana
przez struktury regionalne,
stowarzyszeniowe i
kooperacyjne. Jest to
źródło informacji na temat
treningów związanych z
ogrodnictwem
Celem tego przewodnika
jest podanie przykładów i
wymianę doświadczeń,
które można włączyć do
ogrodnictwa na obszarach
miejskich, aby dać klucze
do zrozumienia i działania
na różnych poziomach
terytorialnych: od podstaw
lokalnego projektu do
realizacji polityk publicznej
dotyczącej
zrównoważonego
działania.

Le jardin dans
tous ses etats /
1
Garden in all his
states

FR

FR

http://iardins-partages.org

2012

AGIR POUR
LES
AGRICULTEUR
S DES AIRES
2
Plante&cite
URBAINES
/Acting for
agricultur in
urban areas

FR

FR

https://www.plante-etcite.fr

2017

FR

FR

http://www.jardinonsensemble.org

2008

Ta książka oferuje
ogólnokrajowy przegląd
wspólnych ogrodów.

FR

FR

http://www.pleinsens.fr

2014

Badanie wpływu
wspólnego ogrodu na
dobry kontakt z ludźmi.

2016

Teza ta przedstawia
wspólny ogród w Tuluzie,
nazwany „ogród mini M”.
Jest to próba opowiedzi na
pytanie jak budować więź
między członkami
społeczności lokalnej.

2010 - 2017

zestaw narzędzi dla
projektów ogrodowych.
Określa kluczowe etapy
konfiguracji projektu. 3
zestawy arkuszy
referencyjnych:
metodologiczny,
pedagogiczny i
ekologiczny

Jardins partages Frederique
: utopie,
Basset,
3
ecologie,
Laurence
conseils
Baudelet,
pratiques
Alice Le Roy
Etude
exploratoire de
l'impact des
jardins partages
Pascal
sur la cohesion
ANDRE
4
sociale /
Sophie
Exploratory
RIGONDAUD
study of the
impact of shared
gardens on
social cohesion
Les jardins
partages :
interface entre
nature et societe
Josselin
5
/ shared
ROUHIER
gardens:
inteerface
between nature
and society

6

Le jardin des
collectif
possibles / the
reseau ecole
garden of
et nature
possibilities

FR

FR

FR

FR

http://reseauecoleetnatur
e.org/system/files/livret_j
dp-web 0.pdf

CC
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Nr.

1

2

Tytuł

Olivia Lewis,
Digging for the roots of
Robert
urban gardening
Home,Thanasi
behaviours
sKizos
Why farm the city?
Theorizing urban
Nathan
agriculture through a lens McClintock
of metabolic rift

Urban agriculture, racial
3 capitalism, and resistance
in the settler-colonial city

4

5

6

7

Autorzy

Nathan
McClintock

Rooftop Plant Production
Systems in Urban Areas Nadia Sabeh
(Chapter 6)
Ana Cristina
Small but powerful: The
Torres, Anneimportance of French
Caroline
community gardens for
Prevot, Sophie
residents
Nadot
Urban agriculture:
opportunities and
K.Ackerman
constraints
Urban ecology

Sandy
Halliday

8

Civic greening and
Pim Bendt
environmental learning in
Stephan
public access community Barthel Johan
gardens in Berlin
Colding

9

Therapeutic Landscapes

10

Residential landscapes—
Garden design, urban
planning and social
formation in Belgium

Kraj

Szwecja,
Grecja

Język

Link (jeśli dotyczy)

Inne dane
bibliograficzne
(Zasady
użytkowania*

https://www.sciencedirect.co
Angielski m/science/article/pii/S161886
6717303783

2018

Krótki opis
zawartości
Wpływ ogrodów
miejskich na życie
społeczności
lokalnej.
Ogrody miejskie
ważne z punktu
widzenia polityki
miasta.

USA

Angielski

https://www.researchgate.net
/publication/227464572

2010

USA

https://www.researchgate.net
/publication/325316431
Angielski Urban agriculture racial ca
italism and resistance in the
settler-colonial city

2018

Ogrody miejskie i
ekonomia.

USA

https://www.sciencedirect.co
Angielski m/science/article/pii/B978012
8017753000068#l

2016

Systemy produkcji
roślin na dachach
w obszarach
miejskich.

Francja

https://www.sciencedirect.co
Angielski m/science/article/pii/S016920
4618307382

2018

Korzyści miejskich
ogrodów

2012

O możliwościach i
ograniczeniach

2008

O ekologii w
przestrzeni
miejskiej
Edukacja na
temat środowiska
naturalnego

USA

USA

https //www sciencedirect
Angielski com/science/article/pii/R9780
857090461500072#l
https //www sciencedirect
Angielski com/science/article/pii/R9780
750663946500199#l

Niemcy

https //www sciencedirect
Angielski com/science/article/pii/S0169
204612002745

2013

Clare Cooper
Marcus

USA

https //www sciencedirect
Angielski com/science/article/pii/R9780
1281 14810000159#l

2018

Bruno
Notteboom

Belgia

https //www sciencedirect
Angielski com/science/article/pii/S1618
866716304137

2018

USA

https //www sciencedirect
Angielski com/science/article/pii/S1618
866717306805

2018

Planowanie i
projektowanie
ogrodów

https //www sciencedirect
Angielski com/science/article/pii/S1618
866718301444

2018

Analiza
behawioralna

Integrating community
gardens into urban parks: Jeffrey Hou
Lessons in planning,
David
design and partnership
Grohmann
from Seattle
Constructing community
gardens? Residents'
attitude and behaviour Baoiie He Jin
12
towards edible landscapes
Zhu
in emerging urban
communities of China
Fruit and Vegetable Intake
13 among Urban Community
Gardeners

Katherine
Alaimo

Comparative study on the
motivations that drive
14
urban community gardens
in Central Eastern Europe

Nikola
M.Trendov

USA

https //www sciencedirect
Angielski com/science/article/pii/S1499
404606008542#l

2008

Węgry

https //www sciencedirect
Angielski com/science/article/pii/S1512
188718300344#l

2018

Wpływ ogrodów
miejskich na
zdrowie
Planowanie
zagospodarowani
a przestrzeni
miejskiej

Lektura
rozwijająca temat
dystrybucji
owoców
Badanie motywacji
do towrzenia
ogrodów
miejskich.
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Partner : PRISM

Nr

Tytuł

1

How to use
urban garden
as a tool for
youth work

2

6 Urban
Garden
Projects That
Will Blow Your
Mind

REUSING
POTENTIALLY
CONTAMINAT
ED
3
LANDSCAPES
: Growing
Gardens in
Urban Soils

4

Autorzy

CESIE

Daily
Planet

EPA United
States
Environme
ntal
Protection
Agency

Tales from
Urban Forests

American
Forests

Urban Grower's
Lincoln and
5 Manual - The
Roxbury,
Food Project Massachus etts

6

7

Sustainable
Community
Gardening in
cities - Hortis

Hortis -Horticultur
e in towns for
inclusion
and
socialisatio
n

Urban
Agriculture
Tool Kit USDA

Urban
Gardeners’
Motivations in a
8
Metropolitan
City: The Case
of Milan

USDA

Departmen t of
Agricultural
and
Environme
ntal
Science,
University of
Milan,

Kraj

Włochy

Globalni
e

USA

USA

USA

EU

USA

Włochy

Język

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

Link (jeśli
dotyczy)
http://cesie.or
g/me
dia/oerplace.pdf
https://dailypl
anet.
climatekic.org/6urbangardenproiects-thatwillblow-yourmind/
https://www.e
pa.g
ov/sites/prod
uctio
n/files/201403/document
s/urb an
gardening
fina fact
sheet.pdf
http://www.tal
esfro
murbanforest
s.org
/
http://thefood
proie
ct.org/sites/d
efault
/files/FoodPro
iect
UrbanAgMan
ual.
pdf
http://www.ho
rtiseurope.net/fil
es/do
cumenti/ingle
se/fin
al-ebooks/hortise
book
1en.pdf
https://www.u
sda.
gov/sites/defa
ult/fil
es/document
s/urb
anagriculturetoolkit.pdf
www.mdpi.co
m/20
711050/8/11/10
99/p
df

Inne informacje
bibliograficzne
(np.data publikacji)

Zasady
użytkowania*

Krótki opis zawartości

Bezpłatne

Broszura jest skierowana do organizacji
zajmujących się młodzieżą i pragnących
wykorzystać ogrodnictwo miejskie jako
narzędzie edukacyjne.

Bezpłatne

Artykuł o projektach ogrodów miejskich,
których nie można przegapić: od tajnych
ogrodów na dachu po inteligentne drzewa,
które pochłaniają zanieczyszczenia
powietrza.

Bezpłatne

Dostarczanie informacji dla społeczności i
osób indywidualnych na temat ogrodnictwa
miejskiego czyli między innymi:
Zanieczyszczeń, które można znaleźć w
glebie miejskiej; Sposobów ich identyfikacji;
Poprawa jakości gleby i wzrost roślin w
lekko zanieczyszczonej glebie; Dodatkowe
zasoby i pomoc techniczna.

Bezpłatne

Tales from Urban Forests, radiowy serial
dokumentalny, bada kluczową rolę drzew w
żywotności miast i ich mieszkańców. Podkreśla
lokalne problemy istotne dla każdej społeczności
- od środowiska i gospodarki, po zdrowie i jakość
życia.

Bezpłatne

Materiały dla refleksyjnej i produktywnej
społeczności młodzieży i dorosłych z
różnych środowisk, którzy współpracują ze
sobą, aby zbudować zrównoważony system
żywności.

Bezpłatne

Obejmujący różne tematy, takie jak
zrównoważone ogrodnictwo społeczności
lokalnej (e-book 1), zrównoważone
zarządzanie ogrodem miejskim (e-book 2),
systemy uprawy ogrodów miejskich (ebook
3), uproszczone systemy bezglebowe do
produkcji warzyw w miastach (ebook 4)
Podręcznik konsumenta z terenów miejskich
(e-book 5)

2016

Bezpłatne

Zestaw narzędzi określa wspólne elementy
operacyjne, które większość rolników
miejskich musi wziąć pod uwagę,
rozpoczynając lub rozwijając swoją
działalność. Zawiera także specjalną sekcję
na temat zasobów do rozwijania uprawy w
pomieszczeniach, takich jak instalacje
akwaponiczne.

2016

Bezpłatne

Artykuł miał na celu wykrycie szczególnych
cech ogrodników w Mediolanie, aby
podkreślić jaka jest ich motywacjado
działania i podejście do pracy.

2016

2016

2011

W trakcie

2003

2012

* w odniesieniu do praw autorskich/licencji
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9

Community Gardens

Vanessa N
Lee

US
EN
A

University
of
Salzburg,
Urban Gardening in
Departmen t
10 European Cities -Urban
of
UK EN
Allotment Gardens
Geography
(Urban and
Landscape
Ecology)

Urban gardens provide
many ecosystem
11
services to Barcelona
residents

European
Commissio
n

EU EN

COST
(European
Cooperatio n
HOW TO DEVELOP
in
12 URBAN GARDENS AS
EU EN
Science
LEARNING SPACES?
and
Technolog
y)

htto://deots.
washir
gton.edu/oo
en210
0/odf/2
OpenSpa 1992
ceTypes/Op
en Sp ace
Types/cgar
de n
typology.pdf
http://www.
urbanal
lotments.eu/
filead
min/uag/me
dia/ST
2014
SM/Short
Report
STSM 2014
PLE
SCHBERG
ER.pdf
http://ec.eur
opa.e
u/environm
ent/inte
gration/rese
arch/n
ewsalert/pdf
2016
/urban
gardens
provide essbarcelona
residen ts
467na2
en.pdf
http://www.k
olonih
ager.no/upl
oads/5/
4/7/4/54746
459/0 7 how 2016
to develo p
urban
gardens as
learning spa
ces.pdf

Bezpłatne

Definicja i kluczowe terminy dotyczące
ogrodów miejskich.

Bezpłatne

Badanie pokazuje lokalizację ogrodów
miejskich w Wielkiej Brytanii oraz to, jak
ważne są różne motywy uprawiania
miejskiego ogrodnictwa i jakie motywy
są najbardziej istotne.

Bezpłatne

Ogrody miejskie w Barcelonie w
Hiszpanii zidentyfikowały 20 korzyści
związanych z nauczaniem o środowisku.

Bezpłatne

Dokument zawiera informacje dla
ogrodników o tym, jak powinien
wyglądać proces uczenia się i
rozpowszechniania wiedzy między
ogrodnikami.

* w odniesieniu do praw autorskich/licencji
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Nr

Tytuł

Autorzy

Kraj

Język

Other
Zasady
Link (jeśli dotyczy) bibliography
użytkowania*
data (ec

Krótki opis zawartości

Niniejszy artykuł ma na celu zapewnienie
historycznego zrozumienia roli ogrodów i
Residential
terenów zielonych w urbanizacji i planowaniu
landscapes—Garden Bruno
https//core ac uk/
ScienceDire
urbanistycznym, a także w procesach
1
design, urban
Notteboo Belgia Angielski download/pdf/153 20/02/2017
ct
formacji społecznej i mobilności społecznej,
planning and social
m
426969 pdf
które zachodziły na tle zmieniającego się
formation in Belgium
kontekstu przestrzennego, społecznoekonomicznego i politycznego w Belgii

Райска гpадина
cътвоpиxа пpед
2 блока на жилищен
pайон "Тракия" в
Пловдив

https://www.24cha
©
Radko
Rajski ogród został stworzony przez
Bułgaria Bułgarski sa bg/region/articl 01/06/2017 www.24cha
Paunov
mieszkańców dzielnicy „Trakiya” w Płowdiwie
e/6255006
sa.bg

Department
https://food.ku.dk/
of Food
Instytut URBAN FARMING 5 na Wydziale
Angielski/news/201
Science
New Urban Farming
Nauki Uniwersytetu w Kopenhadze określa
3
n/a
Dania Angielski
8
19/03/2018 (FOOD)
initiative
obszary badawcze mające znaczenie dla
/new-urbanUniversity of
rolnictwa miejskiego.
farming-initiative/
Copenhage
n
Вълшебницата,
O „Magiku”, który zamienił beton w ogród.
http://old.segabg.c
която превърна
Milena
Wśród pośpiechu metropolii znajduje się
4
Bułgaria Bułgarski om/article php?id= 05/06/2017 CErA Afl
Dimova
бетона в
kolorowa oaza. Przestrzeń wokół bloku 230
861868
w dzielnicy Borovo, Sofia.
градина
http://news.bnt.bg/
85-годишен мъж
Atrakcyjny ogród przyciąga przechodniów i
bg/a/85-godishenподдържа цветна
EHT2mieszkańców kilku bloków paneli w centrum
5
Bułgaria Bułgarski mzh-poddrzha- 17/09/2017
© EHT
nnoBflMB
градинка
Płowdiwu. 85-letni mężczyzna dba o ogród
tsvetna-gradinkaod dziesięcioleci.
пред блока
pred-bloka

РУСЕ: ВИЖТЕ КАК
МЛАДО СЕМЕЙСТВО
РАЗКРАСИ ПРЕД
6
БЛОКА С
ДЕКОРАТИВЕН
ЗООКЪТ

n/a

http //www briag b
g/ruse-viite-kak© 2014
Bułgaria Bułgarski mlado-semeistvo- 23/04/2018
Briag News
razkrasi-predbloka-s-

RUSE: ZOBACZ, JAK MŁODA RODZINA
DEKORUJE BLOK

©
Opis nowego trendu: „Ogród warzywny przed
https://www.bnt.bg
EtnrapcKaT blokiem”. Rolnictwo miejskie staje się coraz
Iva
/hg/a/vavlenietoa
bardziej popularne w stolicy. Entuzjaści,
Miloradov Bułgaria Bułgarski zelenchukova- 19/05/2014 HaqwoHan zjednoczeni online, sadzą owoce, warzywa,
a
gradina-predHa
przyprawy i zioła w mieście. Zjawisko „Ogród
bloka
TeneBM3M warzywny przed blokiem” jest już faktem w
A
wielu miejscach w Sofii.
Dzielnica Warna przyznała nagrody za
Варненски район
http://www.kmeta.
ogrody kwiatowe. Konkurs „Kolorowy i
Juliet
Copyright ©
раздаде награди за
bg/varnenski-raion
stworzony z miłością” został ogłoszony przez
8
Tsvetkov Bułgaria Bułgarski
22/05/2017
2017
razdade-nagradiцветни
administrację okręgową, a kandydaci zostali
a
KMETA.bg
za-cvetni-gradinki
osaczeni przez jury, w tym ekologów i
градинки
ekspertów ds. Ogrodnictwa.

Явлението
"Зеленчукова
7
градина пред
блока"

Наградиха с мотики
пловдивани за
9 изрядни
градинки пред
блока

10

Градина пред блока
с пари от общината

https://www.24cha
©
Obdarowani motykami byli mieszkańcy
Radko
Bułgaria Bułgarski sa.bg/Article/5552 03/06/2016 www.24cha Płowdiwu za nieskazitelne ogrody przed
Genov
279
sa.bg
blokiem.

n/a

http://standartnew
s.com/balgarivaCopyright ©
O nowych ogrody między blokami które
obshtestvo/gradin
http://standa zostały zainplementowane dzięki programowi
Bułgaria Bułgarski
22/05/2018
a pred bloka s p ari
rtnews.co „Zielona Sofia”, który ma na celu renowację
ot obshtinatam
przestrzeni między blokami.
371854.html
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Проект
Образователна
11
градинка в
Студентски град.

12

Best Practices for
Healthy Urban
Gardens

Най-подходящите
цветя и храсти за
13
градина
пред блока

How to use urban
14 garden as a tool
for youth work

BEST
PRACTICES IN
15
URBAN
AGRICULTURE

cflpyxeHM
e
Bułgari Bułgarsk http://placeforfutur
„W 1aCT^M
a
i
e.org/?p=1514
Be^a

n/a

n/a

ost.bc.ca/wpcontent/uploads/2
016/09/BestKanadaAngielski
Practices-forUrban-GardensFact-Sheet pdf

Projekt „Ogród edukacyjny”
stworzony z inicjatywy
studenckiej w Sofii. Chodzi o
Bezpłatne to, aby stworzyć zielony kącik
do odpoczynku, spacerów,
zabawy z dziećmi i
poznawania ludzi.
Gleby miejskie mogą
zawierać metale ciężkie i inne
www.compost
zanieczyszczenia, które
.bc.ca/h
mogą się dostawać do
ealing-citywarzyw i owoców i mogą
soils
stanowić zagrożenie dla
zdrowia.

http://www.blog.im
otidoverie.bg/2016
Bnor Ha
/05/naiMMOTM Bułgari Bułgarsk
04/05/2
HMOTM
podhodiashtiteflOBEPME
a
i
016
floBepwe ©
rastenia-za2018
gradina-predbloka/
Włochy
and
project Słowen
http://cesie.org/me
PLAnting
ia, Angielski
n/a
Bezpłatne
dia/OER-PIACE pdf
CitiEs Nepal,
India i
Chiny.
http//kamloopsfoo
dpolicvcouncil.co
Kamloops
m/wpFood
Luty
KanadaAngielski content/uploads/2
Bezpłatne
Policy
2007
010/04/BestCouncil
Practices-in-Urban
Agriculture2 pdf

Najbardziej odpowiednie
kwiaty i krzewy do ogrodu
przed blokiem.

Modele ogrodów miejskich wybierz najlepsze dla swojej
społeczności lokalnej; Krok
po kroku - stwórz ogród od
podstaw!
Rolnictwo miejskie przynosi
korzyści społecznościom na
wiele sposobów. Jest
postrzegane jako kluczowy
element zrównoważonego
rozwoju społeczności

Duńskie ogrody kolnijne,
takie jak Nielsen, są
wspaniałymi miejscami do
reakreacji. Więcej o ich
zaletach mówi polecana
lektura.
Chodniki, pobocza, strefy
parkingowe - w krajobrazie
miejskim dominują.
Kreatywne projekt z San
www.smartFrancisco po Singapur
18-ottmagazine.co
dowodzi, że można
16
m©
przekształcić przestrzeń
publiczną w tymczasowe
zielone oazy oraz
przedstawia najbardziej
inspirujące przykłady.
Uprawa żywności na małych
© 2018
przestrzeniach. Głównym
GRACE
elementem ogrodnictwa
05.15.2
Communicati
miejskiego jest
018
ons
wykorzystywanie możliwości
Foundation maksymalizacji przestrzeni
pionowej.

httpsV/www citylab
Why Copenhagen
LYNSEY
.com/life/2016/07/
Residents Want to
12-lug- Citylab.com ©
16
GROSFIE Dania Angielski colony-gardensLive on Urban
16
2018
LD
denmarkGardens
housing/490904/

17

Time to grow

18

Tips for Urban
Gardening Garden DIY

Kai Kolwitz

https //www smartAngielski magazine.com/urb
an-gardening-city/

Catherine
Elliott

http://www.graceli
nks.org/blog/6834/
USA Angielski
tips-for-urbangardening-gardendiy

VictoriaEgli
The development
;
of a model of
MelodyOliv
19 community garden
er; Elbenefits to
ShadanTa
wellbeing
utolo

https //www scienc
edirect.com/scienc
e/article/pii/S2211
335516300249

giu-16

Bezpłatne

Ogrody wspólnotowe
przyczyniają się do dobrobytu
społeczności poprzez wpływ
na środowisko żywieniowe i
społeczne

* w odniesieniu do praw autorskich/licencji

I9I

This project has been funded with support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

URBAN GARDENING
- The Urban Gardening Role in Improving of Adults' Skills and Community Growth
Numer projektu: 2017-1-PL01-KA204-038330

Partner:

Nr.

KRAKOWSKIE CENTRUM ZARZADZANIA I ADMINISTRACJI

Tytuł

Autorzy

Kraj

Język

Link (jeśli
dotyczy) Other Zasady
Link (if applicable) bibliography użytkowa
data (jZasady nia*
użytkowania*

1

Our Community
Garden

n/a

Polska

EN i PL

http://www.naszog
rodspoleczny.pl/e
n
/

n/a

2

Miasto 2077

various

Polska

Polski

http://www.miasto
2077.pl/

n/a

3

Garden-based
Learning

Kristin
Stay

USA

Angielski

https://www.eduto
pia.org/blog/garde
n-based-learningkristin-stayer

March 18,
2015

4

Get Ready: Plan
Your Garden

nd.

USA

http://www.greene
ducationfoundatio
n.org/greenthumb
Angielski challengesub/start
up-kit/get-readyplan-your-garden

5

Local Groups and
Gardens

nd.

UK

Angielski norganic.org.uk/lo

6

Education for
sustainability
using a campus
ecogarden as a
learning
environment

Chi Chiu
Ch

7

Urban Farming
and
Community
Gardening

8

9

NYC Compost
Project

Thrive charity

Kluczowym elementem kampanii jest
ogólnopolski program grantowy, skupiający się
na tworzeniu ogrodu dla wspólnoty. Grupy
sąsiedzkie zaangażowane w program mogą
Bezpłatn
ubiegać się o różnego rodzaju wsparcie w
e
sprawach ogrodniczych i
budowaniewłaściwego dialogu sąsiedzkiego.
Strona zawiera opisy dobrych praktyk z Polski i
zagranicy.
E-portal o współczesnych trendach miejskich
CC BYróżnych kategorii, w tym artykuły o
S.A. 3.0
ogrodnictwie, rolnictwie itp.
Schools and community gardens are living
"Originall classrooms with great potential for learning.
y publi: Tips for setting up the garden and what to
learn in it.

nd.

Copyrigh
t © 201

Artykuły na temat tego jak rozpocząć
tworzenie ogrodu

n/a

nd.

Baza przykładowych ogrodów miejskich w
Wielkiej Brytanii hadujących rośliny
organiczne.

https://www.garde
cal

nd.

nd.

n/a

Hong
Kong

USA

USA

UK

http://www.emeral
dinsight.com/doi/f
u
Angielski
ll/10.1108/IJSHE10-2015-0174
https://www.nybg.
org/gardens/bronx
Angielski green-up/urbanfarmingcommunitygardening/
http://www1.nyc.g
ov/assets/dsny/ze
r
Angielski owaste/residents/
n
yc-compostproiect.shtml
http://www.thrive.o
Angielski
rg.uk/

Krótki opis zawartości

Chi Chiu
Cheang,
Wing-M

n/a

n/a

n/a

Ta praca ma na celu zbadanie perspektywy
CC BY udziałowców dotyczących roli ogrodów eko
3.0
w edukacji na rzecz zrównoważonego
rozwoju (EfS).

n/a

"Bronx Green-Up" to społeczny program
ogrodnictwa należący do „New York
Botanical Garden”. Zapewnia edukację
ogrodniczą, szkolenia i pomoc techniczną
mieszkańcom Bronxu, ogrodnikom,
miejskim rolnikom, lokalnym szkołom i
organizacjom społecznym.

n/a

"The NYC Compost Project” edukuje
nowojorczyków w zakresie umiejętności
postrzebnych do tworzenia i wykorzystania
kompustu, jednocześnie zmniejsza ilość
odpadów w Nowym Jorku i odbudowuje
gleby miejskie.

n/a

Rozwiązania proponowane przez
ogrodolecznictwo, które mogą pomóc w
zaangażowaniu się w działaność na rzecz
społeczeństwa.
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10 Edible Garden Project

Redbridge Institute
adult learners
11
recognised for their
achievements

n/d

NSS UK

UK

UK

Angielski

Angielski

http://www.rbge.or
g.uk/education/edi
ble-gardeningproject

https://ec.europa.eu
/epale/en/blog/re
dbridge-instituteadult-learnersrecognised-theirachievements

n/a

02/08/2017

n/a

Oosby odpowiedzialne za "The
Edible Gardening Project" prowadzą
działalność edukacyjną na temat tego
w jaki sposób można wyhodować
jadalne rośliny w królewskim parku
botaniczym w Edinburgu.

Bezpłatne

Artykuł na temat "Gardening in Mind"
jest częścią projektu "Learning in
Mind", który zapewnia zestaw
materiałów edukacyjnych
opracowanych przez Redbridge
Institute for Adult Education. Celem
jest ustanowienie "Learning in mind"
jako procesu terapeutycznego
dostępnego dla ośrodków służby
zdrowia i pomocy społecznej w
Redbridge.

* w odniesieniu do praw autorskich/licencji
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Partner: Krakowskie Centrum Zarządzania i Administracji (Bułgaria)

Nr

Tytuł

Autorzy

Kraj

Język Link (jeśli dotyczy)

Inne dane
bibliograficzne

Zasady
użytkowania*

Krótki opis zawartości

Grand
Sofia, Bulgaria
Aspiratio Bułgaria EN
Local Initiative
ns

http://grandaspirati
ons.org/li/sofiabulgaria-li/

Ule w mieście

AUGB Students
Devise a First
Dimana
2
of Its Kind
Bułgaria EN
Doneva
Community
Garden Project

https://www.aubg.
edu/news/aubgstudents-devise-afirst-of-its-kindcommunity-gardenproject-1035

Uniwersytecki projekt
rojekt ogrodów
miejskich

1

* w odniesieniu do praw autorskich/licencji

This project has been funded with support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

I 12 I

URBAN GARDENING
- The Urban Gardening Role in Improving of Adults' Skills and Community Growth
Numer projektu: 2017-1-PL01-KA204-038330

Partner: Krakowskie Centrum Zarządzania i Administracji ( linki uzupełniajace)
Nr.

Tytuł

1

Miasto 2077

2

Autorzy Kraj

Język

Link (jeśli dotyczy)

Inne dane
bibliograficzne

Zasady
użytkowania*

Krótki opis zawartości

various Polska

Polski

http://www.miasto
2077.pl/

n/a

CC BY-S.A. 3.0

E-portal na temat nowoczesnych trendów
miejskich, rodzielony na różne kateogrie. Zawiera
artykuły dotyczące ogrodów miejskich , rolnictwa,
itp.

Angielski

https://www.eduto
pia.org/blog/garde
n-based-learningkristin-stayer

nd.

Garden-based
Learning

Kristin
Stay*

USA

Marzec 18, 2015

"Originally
Szkoły oraz ogrody miejskie są żywymi klasami
published 2015 ©
lekcyjnymi ze wspaniałym potencjałem
Edutopia.org;
edukacyjnym. Materiał zawiera porady dotyczące
George Lucas
tworzenia ogrodu i tego co można się w trakcie
Educational
tych czynności nauczyć.
Foundation"
Copyright ©
2017 Green
Education
Foundation
(GEF) All rights
reserved.

3

Get Ready: Plan Your
Garden

nd.

USA

Angielski

http://www.greene
ducationfoundatio
n.org/greenthumb
challengesub/startup-kit/get-readyplan-your-garden

4

Local Groups and
Gardens

nd.

UK

Angielski

https://www.garde
norganic.org.uk/lo
cal

n/a

nd.

Baza przykładowych ogrodów miejskich w
Wielkiej Brytanii hadujących rośliny organiczne.

5

Education for
sustainability using a
campus ecogarden
as a learning
environment

Chi
Chiu
Ch

Hong
Kor

Angielski

http://www.emeral
dinsight.com/doi/f
ull/10.1108/JSHE10-2015-0174

Chi Chiu Cheang,
Wing-M

CC BY 3.0

Ta praca ma na celu zbadanie perspektyw
udziałowców dotyczących roli ogrodów eko w
edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju
(EfS).

6

Ogrod spoleczny

nd.

Polska

Polski

https://spolecznik2
0.pl/proiektysasiedzkie/8

nd.

nd.

Krótki artykuł o planowaniu ogrodu miejskiego.

Odkryj 20 sposobow
na ogrod spoleczny - FUNDA
Polska
centrum rekreacyjno- CJA
kulturowe

Polski

http://fundaciamy.
com/odkryi-20sposobow-naogrod-spoleczny/

2016

nd.

Pomysły na działania dotyczące ogrodów
miejskich. Strona zawiera również przykłady
dobrych praktyk.

7

8

9

EUGO - European
6
FR, IT,
Urban Garden
partner
U
Otesha
s

Urban Farming and
Community
Gardening

nd.

USA

https://www.eugolear
ning.org/

2012-2013

Bezpłatne

Angielski

https://www.nybg.
org/gardens/bronxgreen-up/urbanfarmingcommunitygardening/

n/a

n/a

n/a

n/a

"The NYC Compost Project” edukuje
nowojorczyków w zakresie umiejętności
postrzebnych do tworzenia i wykorzystania
kompustu, jednocześnie zmniejsza ilość odpadów
w Nowym Jorku i odbudowuje gleby miejskie.

n/a

n/a

Rozwiązania proponowane przez
ogrodolecznictwo, które mogą pomóc w
zaangażowaniu się w działaność na rzecz
społeczeństwa.

Bezpłatne

Kluczowym elementem kampanii jest ogólnopolski
program grantowy, skupiający się na tworzeniu
ogrodu dla wspólnoty. Grupy sąsiedzkie
zaangażowane w program mogą ubiegać się o
różnego rodzaju wsparcie w sprawach ogrodniczych i
budowaniewłaściwego dialogu sąsiedzkiego. Strona
zawiera opisy dobrych praktyk z Polski i zagranicy.

10

NYC Compost
Project

nd.

USA

Angielski

11

Thrive charity

n/a

UK

Angielski

http://www.thrive.org.
uk/

Our Community
Garden

n/a

Polska

Projekt wymienił praktyki integracji społecznej z
wykorzystaniem ogrodnictwa miejskiego. Obejmuje
portal e-learningowy z kursem tworzenia ogrodów
miejskich.
The proiect exchanged practices of social
inclusion with the use of urban gardening. It
includes e-learning portal with the course on how
to develop urban gardens.
"Bronx Green-Up" to społeczny program
ogrodnictwa należący do „New York Botanical
Garden”. Zapewnia edukację ogrodniczą,
szkolenia i pomoc techniczną mieszkańcom
Bronxu, ogrodnikom, miejskim rolnikom, lokalnym
szkołom i organizacjom społecznym.

FR, IT, U

https://www1.nyc.g
ov/assets/dsny/sit
e/our-work/reducereuserecycle/communityComposting

12

Artykuły na temat tego jak rozpocząć tworzenie
ogrodu.

EN and P

https://docplayer.p Previously on the
l/7752080website
Inauguraciahttp://naszogrodspol
programu-naszeczn y.pl/, currently
ogrodthe initiative is
spoleczny.html
ended.
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Boom
Time for
13
Urban
Farming

Tracie
McMillan

USA

https://www.nation
algeographic.com/
people-andculture/food/theAngiels
Maj 27,
plate/2016/05/usd
ki
2016
a-recognizesurban-growers-asfarmers--nothobbyists/
https://citiesspeak.
org/2015/05/07/fiv
e-reasons-whyAngiels you-should-be- Maj 7,
ki
promoting-urban- 2015
agriculture-inyourcity/

Five
Reasons
To
Promote
14
Paul Konz
USA
Urban
Agricultur
e in Your
City
States
Departmen t
Urban
of
https://communityAgricultur
Agriculture,
Angiels wealth.org/content
15
e: A
Beltsville,
2006
Alternative
ki
/urban-agricultureLiterature
Farming
literature-review
Review
Systems
Information

United States
Urban
Departmen t
16 Agricultur
of
e Tool Kit
Agriculture

USA

https://www.usda.
gov/sites/default/fil
Angiels
Luty
es/documents/urb
ki
2016
an-agriculturetoolkit.pdf

O rozwoju rolnictwa na terenach miejskich.

Pomysły dlaczego warto promować ogrody
miejskie

Przegląd literatury akademickiej i badań,
które koncentrują się na uprawie roślin,
rozmnażaniu zwierząt gospodarskich i
dystrybucji produktów spożywczych w
kontekście miejskim.
Zestaw narzędzi określa wspólne elementy
operacyjne, które większość rolników
miejskich musi wziąć pod uwagę,
rozpoczynając lub rozwijając swoją
działalność. Zawiera także specjalną sekcję
na temat zasobów do rozwijania uprawy w
pomieszczeniach, takich jak instalacje
akwaponiczne.

Copyright 2008 by The
Food Project, Inc. All
rights reserved, No part
of this book may be
reproduced or
transmitted in any form
or by any means,
Lincoln
http://thefoodproie
electronic or
Podręcznik stoworzony na potrzeby
Urban
and
ct.org/sites/default Novem
Amanda
Angiels
mechanical, including
projektu The Food Project pomoże w
17 Grower’s
Roxbury,
/files/FoodProiect ber
Cather
ki
photocopying recording, skutecznym zarządzaniu trzema partiami
Manual
Massach
UrbanAgManual.p 2003
or by any information
żywności.
usetts
df
storage and retrieval
system without the
written permission of the
publisher,
The Food Proiect,
Inc., except where
permitted by law.
Podręcznik Urban Farming został
napisany, aby pomóc projektantom,
inżynierom i administratorom z małych i
dużych społeczności w lepszym
http://www.refbc.c
zrozumieniu potencjału, zagrożeń i
Urban
City of
om/sites/default/fil
najlepszych praktyk w zakresie uprawy i
Real Estate
Farming
Campbel l Angiels
es/Urbansprzedaży żywności w granicach miasta.
18
Foundation
2013
guideboo
River
ki
FarmingStrategie i podejścia przedstawione w tym
of BC
k
Canada
GuidebookPrzewodniku dostarczają samorządom
2013.pdf
narzędzi do proaktywnego planowania
rolnictwa miejskiego. Ten zasób został
opracowany we współpracy i konsultacjach
z rolnikami miejskimi, personelem
miejskim, naukowcami i adwokatami.
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19

Urban Farm
Business Plan

US EPA

Le jardin dans tous
20 ses etats / Garden in
all his states

All areas are
approximate. Any
https://www.epa.g
reliance upon this
material shall be
ov/sites/productio
without any
n/files/2015liability or
Chicago Angielski 10/documents/1.ur September 2011
obligation on the
ban farm busines s
part of Vita Nuova
plan handbook
091511 508.pdf
LLC, SRA
International, or
the U.S. EPA.

FR

FR

http://iardins-partac

AGIR POUR LES
AGRICULTEURS
DES AIRES
21 URBAINES /Acting Plante&cite
for agricultur in
urban areas

FR

FR

https://www.planteet-cite.fr

Frederique
Basset,
Laurence
Baudelet,
Alice Le
Roy

FR

FR

http://www.iardino
ns-ensemble.org
http://www.pleinse
ns.fr/sites/default/f
iles/documents/Et
ude-Plein-Sensiardins%20partage
s-et-cohesionsociale 1.pdf

Jardins partages :
22 utopie, ecologie,
conseils pratiques

The Urban Farm Business Plan Handbook (this
document) provides guidance for developing a
business plan for the startup and operation of an
urban farm.1 It focuses on food and non-food
related cultivated agriculture. The information
provided is applicable regardless of whether the
farm is to be operated as a non-profit or for-profit
business.

2012

Strona jest zarządzana przez struktury regionalne,
stowarzyszeniowe i kooperacyjne. Jest to źródło
informacji na temat treningów związanych z
ogrodnictwem

2017

Celem tego przewodnika jest podanie przykładów i
wymianę doświadczeń, które można włączyć do
ogrodnictwa na obszarach miejskich, aby dać
klucze do zrozumienia i działania na różnych
poziomach terytorialnych: od podstaw lokalnego
projektu do realizacji polityk publicznej dotyczącej
zrównoważonego działania.

Książka pokazuje przykłady wspólnych ogrodów na
terenie całej Francji.

Pascal
Etude exploratoire
ANDRE
de I'impact des
23 jardins partages sur Sophie
RIGONDA
la cohesion sociale
UD

FR

FR

Les jardins partages
: interface entre
nature et societe /
Josselin
24 shared gardens:
ROUHIER
inteerface between
nature and society

FR

FR

FR

FR

http://reseauecole
etnature.org/syste
m/files/livret idpweb 0.pdf

2010 - 2017

CC

Zestaw narzędzi dla projektów ogrodowych.
Określa kluczowe etapy konfiguracji projektu. 3
zestawy arkuszy referencyjnych: metodologiczny,
pedagogiczny i ekologiczny

EN

www.mdpi.com/20
711050/8/11/1099/pd
f

2016

Bezpłatne

Artykuł miał na celu wykrycie szczególnych cech
ogrodników w Mediolanie, aby podkreślić jaka jest
ich motywacjado działania i podejście do pracy.

EN

http://depts.washin
gton.edu/open210
0/pdf/2 OpenSpac
eTypes/Open Spa
ce Types/cgarden
typology.pdf

1992

Bezpłatne

Definicja i kluczowe terminy dotyczące ogrodów
miejskich.

EN

http://www.urbanal
lotments.eu/filead
min/uag/media/ST
SM/Short Report
STSM 2014 PLE
SCHBERGER.pdf

Bezpłatne

Badanie pokazuje lokalizację ogrodów miejskich w
Wielkiej Brytanii oraz to, jak ważne są różne
motywy uprawiania miejskiego ogrodnictwa i jakie
motywy są najbardziej istotne.

25

Le jardin des
possibles / the
garden of
possibilities

collectif
reseau
ecole et
nature

Departmen
t of
Agricultural
Urban Gardeners’
and
Motivations in a
26 Metropolitan City: Environme Włochy
ntal
The Case of Milan
Science,
University
of Milan,

27

Community
Gardens

Vanessa N
Lee

University
of
Salzburg,
Urban Gardening in
Departmen
European Cities t of
28 Urban Allotment
Geography
Gardens
(Urban and
Landscape
Ecology)

USA

UK

2014

Badanie wpływu dzielenia ogrodu na zgranie wśród
społeczności lokalnej.

2016

Teza ta przedstawia wspólny ogród w Tuluzie,
nazwany „ogród mini M”. Jest to próba opowiedzi
na pytanie jak budować więź między członkami
społeczności lokalnej.

2014
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EU

http://ec.europa.e
u/environment/inte
gration/research/n
ewsalert/pdf/urban
EN
2016
gardens provide
essbarcelona residen
ts 467na2 en.pdf

Bezpłatne

COST
(European
HOW TO
Cooperatio n
DEVELOP URBAN
in
30
EU
GARDENS AS
Science
LEARNING SPACES?
and
Technolog
y)

http://www.kolonih
ager.no/uploads/5
/
4/7/4/54746459/0
EN
2016
7 how to develop
urban gardens as
learning spac
es.pdf

Dokument zawiera informacje dla ogrodników
o tym, jak powinien wyglądać proces uczenia
Bezpłatne
się i rozpowszechniania wiedzy między
ogrodnikami.

Hortis Horticultur e
Sustainable
in towns for
31 Community Gardening inclusion
EU
in cities -Hortis
and
socialisatio
n

http://www.hortiseurope.net/files/do
cumenti/inglese/fi
EN
n
2012
al-ebooks/hortisebook
1en.pdf

How to use urban
32 garden as a tool for
youth work

EN

http://cesie.org/me
2016
dia/oer-place.pdf

EN

https://dailyplanet.
climate-kic.org/6urban-garden- 2016
proiects-that-willblow-your-mind/

Urban gardens
European
provide many
29
Commissio
ecosystem services to
n
Barcelona residents

33

6 Urban Garden
Projects That Will
Blow Your Mind

REUSING
POTENTIALLY
CONTAMINATED
34
LANDSCAPES:
Growing Gardens in
Urban Soils

35

Tales from Urban
Forests

36

American Community
Gardening Assocation

37

Growing Urban
Agriculture

CESIE

Daily
Planet

Włoc
hy

Glob
alnie

Allison
Hagey,
Solana
Rice,
Rebecca
Flournoy

Obejmujący różne tematy, takie jak
zrównoważone ogrodnictwo społeczności
lokalnej (e-book 1), zrównoważone
zarządzanie ogrodem miejskim (e-book 2),
Bezpłatne systemy uprawy ogrodów miejskich (ebook 3),
uproszczone systemy bezglebowe do
produkcji warzyw w miastach (ebook 4)
Podręcznik konsumenta z terenów miejskich
(e-book 5)
Broszura jest skierowana do organizacji
zajmujących się młodzieżą i pragnących
Bezpłatne
wykorzystać ogrodnictwo miejskie jako
narzędzie edukacyjne.
Artykuł o projektach ogrodów miejskich,
których nie można przegapić: od tajnych
Bezpłatne
ogrodów na dachu po inteligentne drzewa,
które pochłaniają zanieczyszczenia powietrza.

Dostarczanie informacji dla społeczności i
osób indywidualnych na temat ogrodnictwa
miejskiego czyli między innymi:
Zanieczyszczeń, które można znaleźć w
EN
Bezpłatne
glebie miejskiej; Sposobów ich identyfikacji;
Poprawa jakości gleby i wzrost roślin w lekko
zanieczyszczonej glebie; Dodatkowe zasoby i
pomoc techniczna.
Tales from Urban Forests, radiowy serial
dokumentalny, bada kluczową rolę drzew w
http://www.talesfro
Ongoin
żywotności miast i ich mieszkańców.
USA EN murbanforests.org
Bezpłatne
g
Podkreśla lokalne problemy istotne dla każdej
/
społeczności - od środowiska i gospodarki, po
zdrowie i jakość życia.
Przydatne informacje na temat ogrodnictwa i
US Angiel https://community
wydarzeń ogrodniczych organizowanych
A
ski
garden.org
przez społeczność lokalną.

EPA United
States
Environme USA
ntal
Protection
Agency

American
Forests

Ogrody miejskie w Barcelonie w Hiszpanii
zidentyfikowały 20 korzyści związanych z
nauczaniem o środowisku.

https://www.epa.g
ov/sites/productio
n/files/20142011
03/documents/urb
an gardening fina
fact sheet.pdf

https://www.policyl
ink.org/sites/defau
US Angiel
lt/files/URBAN AG
A
ski
FULLREPORT.P
DF

Community Gardens:
http://aiph.aphapu
Lessons Learned
Joan Twiss
Angiel blications.org/doi/
38
From California
USA
et all.
ski pdf/10.2105/AJPH
Healthy Cities and
.93.9.1435
Communities

Ciekawe badania pokazujące jak ogrody
mogą być pożyczeczne dla ludzi i środowiska
naturalnego.

Badanie pokazuje jak ogrody miejskie mogą
zwiększać umiejętności komunikacyjne.
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39

40

The benefits of gardening
and food growing for
Professor Tim Lang
health and wellbeing

An Exploration of the
Potential Benefits of
Healing Gardens on
Veterans with PTSD

Michael L. Timmons

UK

http://www.farmtoc
afeteriacanada.ca/
wpAngielski content/uploads/2
014/06/GrowingHe
alth BenefitsRepo
rt.pdf

Artykuł na temat wpływu
ogrodnictwa na zdrowie
osób dorosłych.

USA

https://digitalcom
Angielski mons.usu.edu/gra
dreports/50/

Badanie opisuje
potencjalne korzyści dla
osób, które zmagają się z
PTSD

https://www.scienc
Digging for the roots of
Olivia Lewis, Robert Szwecja,
edirect.com/scienc
41
urban gardening
Angielski
Home,Tha nasisKizos Grecja
e/article/pii/S1618
behaviours
866717303783
Why farm the city?
https://www.resear
Theorizing urban
42
Nathan McClintock
USA Angielski chgate.net/publica
agriculture through a lens
tion/227464572
of metabolic rift
https://www.resear
chgate.net/publica
Urban agriculture, racial
tion/325316431 U
capitalism, and
43
Nathan McClintock
USA Angielski rban agriculture r
resistance in the settleracial capitalism a nd
colonial city
resistance in the
settler-colonial city
https://www.scienc
Rooftop Plant Production
edirect.com/scienc
44 Systems in Urban Areas
Nadia Sabeh
USA Angielski e/article/pii/B9780
(Chapter 6)
128017753000068
#!
Small but powerful: The
https://www.scienc
Ana Cristina Torres,
importance of French
edirect.com/scienc
45
Anne- Caroline
Francja Angielski
community gardens for
e/article/pii/S0169
Prevot, Sophie Nadot
residents
204618307382
https://www.scienc
Urban agriculture:
edirect.com/scienc
46
opportunities and
K.Ackerman
USA Angielski e/article/pii/B9780
constraints
857090461500072
#!
https://www.scienc
edirect.com/scienc
Sandy
47
Urban ecology
USA Angielski e/article/pii/B9780
Halliday
750663946500199
#!
Civic greening and
https://www.scienc
environmental learning in Pim Bendt, Stephan German
edirect.com/scienc
48
Angielski
y
public-access community Barthel, Johan Colding
e/article/pii/S0169
gardens in Berlin
204612002745
https://www.scienc
edirect.com/scienc
Therapeutic
49
Clare Cooper Marcus USA Angielski e/article/pii/B9780
Landscapes
128114810000159
#!
Residential landscapes—
https://www.scienc
Garde n design, urban
edirect.com/scienc
50
Bruno Notteboom
Belgia Angielski
planning and social
e/article/pii/S1618
formation in Belgia
866716304137

2018

Wpływ miejskich ogrodów
na społeczność lokalną.

2010

Ogrody miejskie ważne z
punktu widzenia polityki
miasta.

2018

Ogrody miejskie i
ekonomia.

2016

Systemy produkcji roślin
na dachach w obszarach
miejskich.

2018

Korzyści miejskich
ogrodów

2012

O możliwościach i
ograniczeniach

2008

O ekologii w przestrzeni
miejskiej

2013

Edukacja na temat
środowiska naturalnego

2018

Wpływ ogrodów miejskich
na zdrowie

2018

Planowanie
zagospodarowania
przestrzeni miejskiej
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