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Holcim Awards



У новом објекту EXPO XXI одржана је једнодневна
међународна конференција, и све је изгледало као
било где у развијеном и уређеном свету. Изазов је
био, и јесте, место и тема: Београд- Србија и
одрживи развој.

Holcim Foundation у сарадњи са Архитектонским факултетом
Универзитета у Београду организовао је 26.10.2007. године
Међу народну конференцију под називом: “Иновација и
креативни простор у одрживим градовима”. Повод конф ерен ције је други циклус регионалног и светског такмичења про јеката, који афирмишу и/ или иновативно унапређују принципе
одрживог развоја и одрживе градње.
То је део већ уобичајне праксе да компаније, чија основна делатност има значајан утицај на животну средину (Holcim се бави
производњом цемента), подстичу и финансирају развој идеја и
технологија које би допринеле управо очувању животне средине,
развоју и квалитету социо-економског аспекта и културе као
темеља људског напредка. Holcim, осим што је једна од глобално
највећих компанија у овој делатности, са око 90.000 запослених у
70 земаља, је и светски признат у развоју и унапређењу својих
технологија у циљу одрживог развоја.
Конференцију је отворио и поздравио скуп, са пуно позитивне
енергије (коју су, сваки на свој начин, преносили и остали
говорници) Gustavo Navarro, Генерални директор за Србију, Срђа
Поповић, Саветник за одрживи развој Потпредседника Владе,
Синиша Митровић, Саветник Министра за заштиту животне
средине и Владимир Мако, Декан Архитектонског факултета.
Гости су успешно обавили задатак да информишу о актив ностима и пракси везаној за теорију одрживог развоја, Holcim
награди и својим награђеним пројектима. Излагали су: Hari
Srinivas, Paulo Pinho, Rolf Singer, Luigi Centola, Kaarin Taipale и
Paolo La Greca. Наши експерти - Ксенија Петовар, Миодраг
Вујошевић, Жаклина Глигоријевић и Милица Бајић Брковић, су
говорили о нашим пројектима, проблемима и перспективама.
Инспиративан рад италијанских стручњака - “Амалфи - снага
воде”, био је одличан пример како пројекат, који се спрема за
реализацију, може да буде маштовит и иновативан, и како
једноставне а “одрживе” технологије могу да буду интегрисане
у планерске идеје и пројектантске форме.
На крају кратак резиме: одлична организација, кратка, информативна и на моменте надахнута излагања али ипак недовољна
посећеност.
Препоручујемо да погледате интернет адресу
www.holcimfoundation.org, и обратите пажњу на рок за пријаву
пројеката за Holcim Awards, који је 29. фебруар 2008. године.
Срећно.

Весна Томић, дипл.инж.арх.
40

И Н Ф О

2 0 / 2 0 0 7

Традиционално, на Светски дан урбанизма, 8.новембра,
у галерији “Србија” у центру Ниша, свечано је отворен
16-ти Салон урбанизма.
Град Ниш је и ове године био достојан домаћин ове
највеће годишње смотре урбаниста и планера из Србије
и Републике Српске, као и других земаља из окружења
и појединих европских и америчких држава у којима
живе и раде наше колеге са простора бивше Југославије.
На овогодишњу тему “Урбани изазови” своје одговоре
у оквиру 9 категорија (Просторни планови, Генерални
планови и Планови општег уређења, Планови регу лације, Урбанистички пројекти и реализације, Конкурси, Истраживања и студије, Примена информационих
технологија, Публикације и Студентски радови) је дало
око 140 појединаца и тимова кроз своје радове.
Број, квалитет и разноврсност пристиглих радова, као
и велика посећеност од стране стручне и политичке
јавности, свих заинтересованих и медија, представљају
потврду све већег значаја и улоге урбанистичког де ловања у планирању и развоју градова и насеља у нашој
земљи.
Урбанистички завод Београда је послао своје радове из
овогодишње продукције у четири категорије и у јакој
конкуренцији је освојио следеће награде и признања:


Другу награду у категорији “Планова регулације” за
Мрежу ватрогасних станица на територији ГП-а
Београда



Другу награду у категорији “Истраживања и студије”
за Студију београдског приобаља – I фаза



Признање у категорији “Истраживања и студије” за
Истраживање урбане рехабилитације и креативног
сектора Барселоне 1980-2007 (посета, изложбе, урбанистичке радионице)



Признање у категорији “Публикације” за Безбедна
места – систем планирања и превенције криминала


Мирјана Пауновић, дипл.инж.арх.

