Mesecc krajinsk
ke arhitek
kture MKA
A 2017 - vabilo
v
Ob 25-leetnici DKAS
S
Dragi koolegi,
V letu 2017 naše druuštvo praznuj
uje 25 let obsstoja. Predvid
denih je več dogodkov, m
med njimi tu
udi vedno
aktivno tradicionalnoo praznovannje meseca krajinske
k
arh
hitekture. V lanskem aprrilu smo po številnih
slovenskkih krajih izvvedli 40 doggodkov, ki so bili deležn
ni zelo dobreega odziva. Ob tej prilo
ožnosti se
ponovnoo zahvaljujem
mo vsem, ki
k ste svoj prosti čas namenili orrganizaciji inn izvedbi raznolikih
dogodkoov ter vsem, ki ste se doggodkov tudi udeležili. K sodelovanjuu smo privabili številne sokrajane,
prijateljee, sodelavce ter raznolikee organizacije, ki so velik
ko prispevali k uspešni izzvedbi dogod
dkov.
Tudi v letošnjem, jubilejnem leetu DKAS, ki je prograamsko zaokrroženo pod geslom 'Krrajina in
krajinsk
ka arhitektu
ura na preseečišču: včeraaj, danes, jutri', upamo na
n pestre in zzanimive dogodke po
vsej Slovveniji. Zato vas
v ponovnoo vabimo k soodelovanju, k organizacijji in izvedbi raznolikih do
ogodkov,
npr. usttvarjalnih deelavnic, pravvljičnih ur za otroke, delavnic zaa različne ggeneracije, poljudnih
p
predavannj na temo krajinske
k
arhhitekture, strrokovnih preedavanj, tem
matskih okrogglih miz, razzstav ipd.
Letošnjaa rdeča nit Meseca
M
krajinnske arhitektuure bo prestaavitev dela krajinskih
k
arhhitektov, ki delujemo
na različčnih področjjih, ravneh in območjihh. Ideja je slediti
s
poslaanstvu našegga dela in priložnost
p
izkoristitti za ozavešččanje o pom
menu kakovosstnega urejan
nja prostora,, odnosu do slovenske krajine
k
ter
prispevaati k večji prepoznavno
p
sti našega dela
d
ter s krajinsko
k
arhhitekturo in njenim poslanstvom
seznanjaati vse generaacije širše jaavnosti, pa tuudi strokovno javnost. V okviru tegaa lahko teme razvijate
tudi v naavezavi na naaslednje doggodke: Osreddnji dogodek Meseca KA
A 2017, ki bo predvidomaa 7. aprila
2017 v Ljubljani, strokovni poosvet Sloven
nska krajin
na / pred izzzivi prihod
dnosti / na prelomu
tisočletja, organiziraan v sodelovvanju z Bioteehniško fakullteto. Od 24.. do 27. aprilla 2017 bo v Rovinju
potekaloo tradicionallno srečanjee društev krrajinskih arh
hitektov Slovenije, Srbij
ije in Hrvašške KPK
/Krajina--Pejzaž-Krajjobraz, letoss v organizaaciji hrvaškeega društva (HDKA) nna temo Turrizem in
krajina (leto 2017 je
j EU leto trrajnostnega turizma).
t
22. septembra 2017 pa bom
mo naše praaznovanje
nske uredittve za zelen
ni turizem in prvim
zaključilli v Prekmuurju s strokoovnim posveetom Krajin
odprtjem
m fotografske razstave Oblikovane
O
krajine, paa tudi z druuženjem in ppraznovanjem
m našega
jubileja.
Naša želja in cilj stta, da se v okviru Meseeca KA enaki oz. podobbni dogodkii izvedejo v čim več
slovenskkih krajih. Uspešna
U
izveedba je možžna, v koliko
or se v njenno organizaccijo vključim
mo v čim
večjem številu,
š
tako člani DKAS
S, študentje krajinske
k
arh
hitekture,kot tudi vsi ostaali, ki lahko kakorkoli
k
prispevaate k organizaaciji dogodkkov. Zato vas prijazno vabimo,
v
da se
s odzovete in tvorno so
odelujete
pri izved
dbi dogodkoov v okviru meseca KA 2017.
Vse, ki ste
s pripravljeeni sodelovatti, vabimo, da
d svoje ideje in želje sporočite Saši Piano (041 256 035,
sasa.piaano@gmail.ccom) ali naa naslov druuštva info@
@dkas.si, naajkasneje do konca feebruarja.
Veseli bomo vašega odziva in obbiska dogodkkov v Mesecu
u krajinske arhitekture
a
20017.
Upravni odbor DKA
AS

