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ASK Ljubljana, april 2010
Vabilo k sodelovanju pri organizaciji ASK - kongresa:
Vabimo študente prostovoljce k sodelovanju pri organizaciji kongresa ASK-LJ-2010.
Osnovni namen kongresov ASK (arhitekturni študentski kongresi) je sodelovanje, izmenjava
znanj in izkušenj študentov ter profesorjev z dvanajstih fakultet za arhitekturo, ki izhajajo iz
držav nekdanje SFRJ. Programski del zajema predavanja uglednih domačih in tujih
arhitektov, profesorjev ter predstavitve projektov posameznih fakultet. Tema prihajajočega
kongresa v Ljubljani bo predvidoma Reurbanizacija industrijskih območij (znotraj
strateških mestnih lokacij).
Zgodovina kongresa in naša kandidatura za leto 2010:
Prihajajoči ASK - kongres v Ljubljani v aprilu 2010 bo že deveti zapored. S privolitvijo vseh
članic udeleženk smo ga uspešno najavili na minulem kongresu v Nišu aprila 2009. Prvi
tovrsten kongres je bil leta 2002 v Ljubljani, zasnovali in izvedli so ga takratni aktivni
študentje FA pod okriljem Fakultete za arhitekturo in ŠOFA (Študentske organizacije FA). V
naslednjih letih je gostoval v državah bivših republik SFRJ, na sedmih fakultetah za
arhitekturo, in sicer v Novem Sadu, Skopju, Sarajevu, Beogradu, Zagrebu, Banja Luki in
Nišu. Fakultete se kongresov udeležujejo z desetimi člani in mentorjem, tako se zbere po cca
120 gostov in 20-40 članov fakultete gostiteljice, ki skrbijo za izvedbo kongresa.
Program:
ASK-LJ-2010 se bo odvijal zadnji teden v aprilu od 26.04. do 30.04. 2010 v Ljubljani na
Fakulteti za arhitekturo. Program kongresa zajema obsežen spekter dogodkov, svečano
otvoritev, 5-8 tematskih predavanj, 12 kratkih predstavitev fakultet, razstavo, popoldansko
delavnico, ekskurziji po Ljubljani in Sloveniji ter večerne zabavne prireditve. S pestrim
programom želimo ustvariti pozitivno klimo primerno za kakovosten mednarodni dialog,
spoznavanje principov in metod reševanja arhitekturno-urbanističnih problemov ter
vzpostaviti prijateljske vezi s študenti in profesorji z držav nekdanje (SFR-) Jugoslavije.
Vse zainteresirane vabimo na spoznavni sestanek v sredo 16. 12. 2009 ob 12h v Vurnikovi
predavalnici. Prijave k sodelovanju pri organizaciji kongresa pa zbiramo tudi na oglasni deski
pred sobo št.11 (rdečo sobico) ali na e-mail naslovu:
ask.ljubljana.2010@gmail.com
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