Misliti Tivoli, posvetovanje o urejanju mestnega parka
Društvo krajinskih arhitektov Slovenije najavlja jesenski posvet o urejanju Tivolija, s katerim
želimo krajinski arhitekti osvetliti vsestranski pomen parka in vzpodbuditi razmišljanje o celovitem
upravljanju osrednjega mestnega parka. Posvet bo 12. oktobra v Ustvarjalnem centru Švicarija, v
parku Tivoli.
Tivoli je pomemben del mesta in mestnega življenja, kultivirana in urejena narava, ki so jo meščani
sklenili ohranjati za skupne potrebe. Tivoli je javni prostor, kulturna dediščina, območje ohranjene
narave v mestu, prostor spomina, oddiha, rekreacije in številnih načrtovanih in nenačrtovanih
dejavnosti. Travne ploskve, drevoredi, drevesne gruče, sistemi poti in drugi parkovni motivi so
prvine, ki sestavljajo edinstven, skrbno oblikovan prostor, namenjen vsakodnevnemu oddihu in
navdihu.
Na posvetu bodo domači in tuji predavatelji razmišljali o aktualnih izzivih upravljanja z mestnimi
parki; o tem, zakaj je Tivoli za Ljubljano nenadomestljiv, zakaj parke sploh potrebujemo, na kakšne
načine jih uporabljamo, kako se današnji način življenja udejanja v zgodovinskem parku in ali je v
mestnem parku, ki postaja ikona, turistična znamenitost in prostor komercializacije, še prostor za
praznino?
Posvet je namenjen predvsem strokovni javnosti s področja upravljanja zelenih površin, krajinske
arhitekture, urejanja prostora, javne uprave, arhitekture, ohranjanja narave, varstva kulturne in
naravne dediščine. Na posvet so posebej lepo vabljeni predstavniki različnih institucij, ki delujejo v
območju mestnega parka in širšega prostora Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.
Posvet, ki ga bo povezovala dr. Maja Simoneti (IPoP), bo razdeljen v tri sklope, v prvem bodo
profesorica dr. Ana Kučan z Oddelka za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete, dr. Ines Babnik z
Oddelka za Umetnostno zgodovino Filozofske fakultete, mag. Darja Pergovnik iz Ljubljanske
območne enote Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine in Luka Šparl iz Krajinskega parka Tivoli,
Rožnik in Šišenski hrib osvetlili različne vidike kakovosti Tivolija in pojasnili kompleksnost mestnega
parka, njegovo zgradbo, raznolike rabe in pomene. V drugem sklopu bosta gostji iz Leipziga in
Budimpešte predstavili primere urejanja in prenove zgodovinskih mestnih parkov iz
srednjeevropskega prostora. Krajinska arhitektka Kathrin Franz (ustanoviteljica biroja
LandschaftArchitektur FRANZ) bo s primeri iz prakse predstavila celovit proces prenove zgodovinskih
vrtov in parkov, prof. dr. Kinga Szilagy (profesorica na Univerzi Szent István) bo predstavila primer
mestnega parka Varosliget v Budimpešti. V tretjem sklopu bo tekla beseda o upravljanju parka, dr.
Andrej Verlič, vodja Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib bo predstavil načrt upravljanja, s
pomočjo gostov pa bodo izpostavljeni tudi drugi vidiki ravnanja s parkom, kot sta turistična in
komercialna raba.

Soorganizator posveta je MGLC – Švicarija, dogodek pa bo izveden s finančno podporo Mestne
občine Ljubljana in Ministrstva za okolje in prostor. Udeležba na dogodku bo brezplačna. Zaradi
organizacije posveta bo potrebna prijava na posvet, obrazec za prijavo bo poslan naknadno. Za
dodatne informacije pišite na tadej.dkas@gmail.com.

