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 c^g Ē3p

 št. 15/1991

 Vesna KOLÁR PLANINŠIČ

 Poročilo s

 specializacije
 na Danski

 kraljeyi
 akademiji
 lepih
 umetnosti v
 Kobenhavnu
 Izobraževanje na Akademiji je omo-
 gočilo dánsko ministrstvo za izobça-
 ževanje, potěkalo pa je v polet nem
 semestru študijskega leta 1989/90 na
 Šoli za arhitektūra. Podiplomski pro-
 gram je bil oblikovan individualo,
 organiziran pa na Katcdri za obli-
 kovanje mest in krajinsko planiranje.

 Glavni organizacijski mentor progra-
 ma je bil gospod Bo Gronlund (Urban
 Design Department), strokovna men-
 torja pa prof.Sven Ingvar Andersson
 in prof. Annefise Bramsnaes.

 Program je bil sestavljen iz dveh de-
 lov. Prvi je zajemal vključiťev v redne
 tečaje, drugi dćl pa samostojno razis-
 kavo, obděláno v posebnem tekstu o
 dánskem sistēmu planiranja, krajin-
 skih analizah in raziskavah, ki potc-
 kajo na tem področju.

 Šolanje na Akademiji je sestavljeno iz
 tečajev. Te lahko po pristopu enačimo
 z intenzivními seminarji IPŠPUP-a, le
 da zajemajo poleg seminarjev v pisni
 ali grafični obliki še predavanja vab-
 ljenih predavateljev, ki se ukvarjajo s
 problematiko seminarja. Ti prihajajo
 z različnih Sol, inštitutov, iz Danske in

 tujine. Na koneu tečajev je razgovor o
 projektih z všemi predavatclji, ki so
 vključeni v tečaj, in študenti. Koor-
 dinira vodja seminarja. Představí tev
 lastnih pogledov, rešitev in del je naj-
 zanimi vejši del tečajev, kjer se krešejo
 mnenja in prevetrijo možgani, saj traja
 tudi po dva dni skupaj. Na podlagi
 aktivnosti pri del u ter prisotnosti se
 določi, alije tečaj opravljen ali ne.
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 S tem ko študent opravi tečaj, dobi
 dotočeno število točk. Tečaje tudi do-
 diplomski študent je izbirajo sami gle-
 de na področje zanimanja. Za napre-
 dovanje v višji letnik je potrebno doto-
 čeno število točk. Na njihovi osnovi
 študent in profesorji v pogovoru ugo-
 tovijo, ali je viděn napredek na stro-
 kovnem področju v zadnjem obdobju.
 Če se študent uspešno razvija, pride ha
 višjo stopnjo, kar pomeni, da je zah-
 tevnost za kvaliteto opravijenega te-
 čaja večja. Transparentnost študija in
 medsebojni odnosi sta postavki, ki
 imata velik pomen pri úspěšnosti iz-
 vajanja takšnega programa.

 V obdobju izpopolnjevanja sem opra-
 vila tečaje pod vodstvom prof. Jahna
 Gehla, Annelise Bramsnaes, Ann
 Winston Spirn, Svena Ingvarja
 Anderssona, Boja Grpnlunda.

 1. Gradn ja stanovanjskih objektov
 na Dánskem

 Program je zajemal pozna vanje stano-
 vanjske gradnje na Dánskem in pove-
 zavo le-te z razvojem v Evropi, arhi-
 itekturo in urbanizem stanovanjskih
 sosésk, nąlogo vrednotenja sosesk
 Sibeliusparken, Sondergortsparken,
 Damgardsarealet, Tuperup Vaenge,
 Kartoffelraekerne, Daigas Have, Hoje
 Tastrup, Ishojplanen in Gardsakra
 glede na sklope socialnih kriterijev,
 mezoklime, ekologije, energije, pro-
 meta, krajinein funkcionálně poveza-
 nosti z okoljem. Metoda dela je lahko
 uporabna tudi pri podobni razisķavi v
 Sloveniji.

 2. Organizacija prostora za
 sociálně stike

 Program je slonel na študijah o pros-
 toru, oblikah in življenjskih območjih.

 3. Krajinsko planiranje

 Tečaj je bil deljen na teme Strategie
 odprtega prostora, Prostorske regula-
 cije, Sektořska planiranja, Sistem pla-
 niranja, Rekreacija in odprti prostor in

 Planiranje golf igrišč. Pristopa k
 strategiji oblikovanja odprtega pros.-
 tora Amagerja in izločanju prostorsko

 občutljivih obťhočij Sealanda sta bila
 zanimiva tudi glede rcševanja pros-
 torskih problemov naše dežele.

 4. Simpozij z Ann Winston Spirn

 Projekti Philadelphie in cstetskega
 vrednotenja krajině predstavljajo me-
 todološki prispevek pri pblikovanju in
 prenovi ameriških mest.

 5. Drevesa v urbani in odprti
 krajini

 Tečaj je zajemal študij odprtih površin
 Kocbcnhavna in njihovo opremlje-
 nost. Povdarjena je bila funkcija in
 oblika dreves v mestu in krajini.

 6. Reševanje problemov na pro-
 jektni ravni

 Tečaj je zajemal idejne projekte, med
 katerimi je bil najzanimivejši natečaj
 Berlin, Berlin; njegovo osnovno vpra-
 šanje je bil razvoj mesta po odstranitvi
 Berlinskega židu ter študije prenove
 odprtih površin in arhitekture, v okvi-
 ru katerega je bila izvedena študijska
 ekskurzija v New York na temo Pre-
 nova odprtih površin.

 Zaključno delo je s področja krajin-
 skega planiranja Planning System in
 Denmark. Osnovni namen je predsta-
 viti vlogo krajinskih analiz v dánskem
 sistēmu planiranja, predstaviti náčin
 analiz na trch ravneh - državni, regi-
 onalni in lokalni - ter probleme, štu-
 dije in rešitve. Študija temelji na ob-
 stoječi zakonodaji o urejanju prostora,
 študiju literature in na razgovorih s
 predstavniki agencij na Ministrstvu za
 urejanje prostora, odgovornimi pros-
 torskimi planerji v okrajih, všemi po-
 membnimi raziskovalci na področju
 sprememb kulturně krajině in prebi-
 valci. Lahko je uporabna za primerjal-
 no analizo prostorskoplanerskih si-
 stemov pri vzpostavitev novega sis-
 tema, njeni izsledki pa prispevajo tudi
 k reševanju konkretnih problemov
 krajinské preobnizbe v Sloveniji,
 W^SÊÊÊÊSÊÊÊÊÊÊÊÊMÊÊSÊÊÊI:
 Vesna Kolár Planině i š, dipl. inž. kraj. arh.,
 Katedra za prostorsko planiranje, Fakulteta za
 arlíitekturo, gradbeništvo in geodezijo,
 Ljubljana.

 Izbor novosti v
 1 • • v • •

 knjiznici 1 • • v • •

 Urbanističnega
 institūta

 Tokrat uvodoma predstavljamo dve
 izmed novejših revij, ki jih prejema
 oz. jih bo prejemala knjižnica UI:
 Planning Journal in Urban Moiphol-
 ogy Newsletter.

 URBAN MORPHOLOGY NEWS-

 LETTER izdaja Univerza v Birmin-
 ghamu. Ňa tamkajšnji Šoli za geo-
 grafijo je namreč močno jedro urbanih
 morfologov, ki so pred leti ustanovili
 Raziskovalno skupino za urbano mor-
 fologijo (The urban morphology re-
 search group). Dvakrat letno izdajo
 časopis, ki bralce seznáni s tekočim
 raziskovalnim delom skupině in s
 povzetki rezultatov. Vscbuje tudi na-
 jave in poročila o konģrcsih in novih
 knjigah ter představ Ija podobne razis-
 kovalne skupině v tujini (npr. Nem-
 čija, Poljska, Španija). Občasno ob-
 javlja kratkę članke. Raziskovalna
 skupina izdaja tudi občasné publi-
 kacije, v povprečju dve do tri letno. V
 naši knjižnici je že na voljo zanimiv
 glosar urbane morfologie.

 B. O.

 Ameriški JOURNAL OF PLAN-

 NING LITERATURE je posvečen
 objavljanju revialnih člankov in
 izvlečkov tekoče literature za po-
 dročje urbanističnega in regionalnega
 planiranja. Izdaja ga Ohio State Uni-
 versity. Vsaka izdaja vsebuje enega
 do tri izbrane članke, ki nudi jo primer-

 jalno in kritično oceno konkretne vse-
 bine. Naslovi so na primer Nörmativ-
 na etika planiranja ali vrsta člankov o
 mestni politiķi s področja ekonomije,
 zdravstva, izobraževanja in varstva
 okolja. Nadalje je obděláno približno
 300-400 izvlečkov iz knjig, revialnih
 člankov, raziskovalnih poročil, vodil-
 nih dokumentov, ki so razvrščeni te-
 matsko: zgodo vina, teorija, admini-
 strācijā, količinsko, ekonomsko in
 tehnično področje, fizično okolje. V
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