Ljubljana, 20.12. 2018

Spoštovani,

Z veseljem vas vabimo, da se v januarju udeležite brezplačnih predavanj v angleškem jeziku
dr. Husam-a AlWaer-ja, arhitekta urbanista iz Škotske, Univerze v Dundee-ju:

- v ponedeljek, 14. 1. 2019 ob 17.00 na Magistratu v Ljubljani (velika sejna dvorana):

Krizni urbanizem: begunski center Zaatari v Jordaniji
(Emergency Urbanism: the Urbanisation of Zaatari Camp in Jordan)

- v torek, 15. 1. 2019 ob 17.00 bo na Urbanističnem inštitutu RS v Ljubljani (knjižnica):
Sodelovalno oblikovanje prostorov (Lessons in collaborative place making)

Prosimo za vaše predhodne prijave na: drustvo@dupps.si.

Lepo vabljeni!

Predavanji organiziramo v sodelovanju z:

Krizni urbanizem: begunski center Zaatari v Jordaniji
Predavatelj bo predstavil raziskavo o urbanizmu begunskih centrov. Begunski centri so za države
gostiteljice neželena oblika poselitve, nastala kriznih in vojnih razmer. Pogosto so neurejeni oz.
urejeni kot začasni kampi, v resnici pa se lahko, glede na trajanje kriznih in vojnih razmer, ohranjajo
skozi daljša obdobja.
Predavatelj bo predstavil konkreten primer obravnave begunskega centra Zaatari v Jordaniji kot
urbanega prostora – in posledično njegovo preoblikovanje v hibridno urbano okolje. Pokazal bo, da
je treba tovrstna naselja obravnavati kot urbane prostore in potrdil – kadar lahko prebivalci (v tem
primeru begunci) spremenijo svoj življenjski prostor, lahko naredijo spremembe tudi v svojih
življenjih.

Sodelovalno oblikovanje prostorov
Kljub vse večji podpori vključevanju prebivalcev v procese načrtovanja in urejanja prostora se zdi, da
je še vedno razkorak med željo po vključevanju javnosti in standardnimi posvetovalnimi procedurami.
Čas je za spremembe, ki bodo lokalne skupnosti postavile v središče načrtovanja in urejanja prostora.
Predavatelj bo predstavil inovativne metode sodelovalnega oblikovanja prostorov in njihove
aplikacije na lokalnem nivoju. Kakšne možnosti bi se lahko odprle, če bi prostor dejansko soustvarjali?
Katera so najboljša načrtovalska, oblikovalska in druga orodja, ki jih potrebuje moderator
sodelovalnega načrtovanja?
Tematika je aktualna v kontekstu povečanega obsega participativnih skupnostnih dogodkov v Evropi
in po svetu in vključuje uporabo različnih orodij in metod sodelovanja z javnostmi. Raziskava, ki jo bo
predstavil predavatelj, prinaša pomemben pregled sestavnih delov in korakov participativnega
procesa, njene ugotovitve pa bodo pomagale pri razumevanju in povečanju končnega učinka
skupnostnih participativnih procesov.

Dr. Husam AlWaer (B.Arch, MRTPI, Ph.D, BREEAM AP,
AoU, Recognised Practitioner in Urban Design RPUD)
je priznani urbanist in prostorski načrtovalec, v osnovi
arhitekt. Je nagrajeni avtor in moderator dogodkov na
državni in mednarodni ravni. Osredotoča se na
vprašanja načrtovanja mest in urbanistične prakse ter
njihovih družbenih vplivov. Na Univerzi v Dundee na
Škotskem predava »Trajnostno urbano oblikovanje in
vrednotenje«.
Strastno ga zanima prihodnost trajnostnih mest in
naselij, zlasti razvoj novega razmišljanja o procesih in
metodah za udejanjanje trajnostnih mest in naselij in
njihovo upravljanje.
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