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DRUŠTVO KRAJINSKIH ARHITEKTOV SLOVENIJE

Mesec krajinske arhitekture 2011: Strokovna literatura s področja 
krajine – ali jo poznaš?
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April je mednarodni mesec krajinske arhitekture. V Sloveniji poteka že četrto leto. Letos smo ga posvetili strokovni 
literaturi s področja krajine. Z načrtovanimi dogodki, posvečenimi branju, dostopnosti in uporabnosti strokovne 
literature jo želimo približati različnim uporabnikom in javnosti, s čemer se vključujemo tudi v projekt Ljubljana 
- svetovna prestolnica knjige.

Krajino po Meiningu lahko pojmujemo na različne načine, kot naravo, saj so naravne prvine navzoče v vsaki 
krajini, kot habitat, življenjski, poselitveni prostor, kot sistem, sestavljen iz podsistemov, kot problem, saj stanje 
krajine pogosto potrebuje izboljšanje, kot premoženje, ki ima potencialno tržno vrednost, kot ideologijo, ker 
krajinske značilnosti pogosto otipljivo razodevajo fi lozofi jo družbe, kot zgodovino, v krajini nakopičeno delo 
človeka in narave, kot kraj, specifi čno lokaliteto v neskončnem slikovitem mozaiku zemlje, kot estetiko, videzno 
privlačnost krajine. 

K navedenim pomenom bi lahko dodali še katerega, vendar že ta nabor možnega razumevanja krajine ponazarja 
njeno pestrost, sestavljenost in zahtevnost, predvsem v prostorsko-urejevalskem pogledu. Kot prostorski sistem 
je namreč po eni strani podvržena delovanju zakonom narave, po drugi strani pa je njena razvojna dinamika 
spodbujena s potrebami družbe. Hkrati pa se v njej neprikrito zrcali fi lozofi ja in  vrednostni sistem družbe ter 
njenega posameznika.
 
Strokovna literatura s področja krajine je v Sloveniji nastajala sočasno s krepitvijo krajinsko arhitekturne stroke 
in vzpostavljanjem izobraževanja na tem področju ter igra pomembno vlogo tudi za spodbujanje občutljivosti 
družbe za vprašanja urejanja krajine in prostora. Povezuje številna področja, od naravoslovno-ekoloških, 
družbeno-ekonomske in kulturološke, tehniške do oblikovalskih in načrtovalskih in daje odgovore na različna 
razvojna in prostorsko ureditvena vprašanja mest in podeželja ter odprtega prostora.

Otvoritev Meseca krajinske arhitekture bomo pričeli 1. 4. 2011 ob 17. uri s predstavitvijo nove knjige prof. 
Dušana Ogrina Krajinska arhitektura, ki bo potekala v atriju ZRC. O njej bosta poleg avtorja in predstojnika 
Oddelka za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete, dr. Davorina Gazvode, spregovorila krajinski planer 
dr. Janez Marušič in urbanist Vladimir Braco Mušič. Dogodek bo tudi priložnost, da se ozremo na knjižno in 
publicistično bero s tega področja, zato bodo v obliki priložnostne razstave predstavljena dela, od katerih so 
marsikatera pomenila oranje ledine in postavljanje standardov za delovanje krajinskih arhitektov. 
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V mesecu aprilu bodo sledili še drugi dogodki, ki bodo povezovali branje strokovne literature in posamezne 
urejevalske tematike v mestnem prostoru. V Tivoliju, 8. 4. 2011 ob 17. uri, bodo v okviru dogodka Beremo prostor 
predstavljeni načrti zaznav prostora in karte aktivnosti, ki se v njem godijo. Istega dne dopoldan bodo udeleženci 
skozi projekt Prostor na otip, ki mu je osnova knjiga Čutim, vidim, zmorem… Andreje Krivic, v Tivoliju preizkusili, 
kaj določene ureditve pomenijo za slepe in slabovidne in kako se jih da izvesti na način, prilagojen doživljanju 
oviranih oseb. V Severnem mestnem parku bo 15. 4. 2011 ob 11. uri predstavljen ozaveščevalni projekt za 
najmlajše in njihove mentorje Mi urejamo krajino! ter delavnica ustvarjanja krajine v parku. V ponedeljek, 18. 
4. 2011 bo v Hiši arhitekture, Vegova 8 potekala okrogla miza o problematiki izdajanja strokovne literature  
področja urejanja prostora, ki jo bo spremljala razstava strokovne literature s področja krajine. Doživljanje 
in uporaba mestnih javnih prostorov bo predstavljena 19. 4. 2011 v knjižnici Otona Župančiča skozi knjige 
Podoba mesta K. Lyncha, o kateri bo spregovoril Vladimir Braco Mušič, Vedenjski zemljevidi ljubljanskih trgov in 
parkov Barbare Goličnik Marušić, POT, največja načrtovana javna zelena površina v Ljubljani Maje Simoneti in 
Urške Kranjc ter Čutim, vidim, zmorem….Andreje Krivic. Dogodek bo pospremila razstava fotografi j s POTi Luke 
Vidica v atriju ZRC, ki bo trajala od 25. aprila do 6. maja.
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Več informacij najdete na internetni strani www.dkas.si, kjer so na enem mestu zbrane vse podrobnosti o 
mesecu krajinske arhitekture.


