
	

 
SHRNUTÍ ZPRAVODAJE IFLA EUROPE – ZÁŘÍ 2020 
 
Novinky z IFLA Europe a členských asociací: 
- Valné shromáždění 17. října 2020! 

- 2020 volby General Secretary IFLA Europe! Seznamte se s kandidátkou Dianou 

Culescuovou, prezidentkou ASoP Rumunsko! 

- Online volby IFLA Europe byly zahájeny 10. září! 

- IFLA Europe partnerem v novém projektu Erasmus + InnoLAND! 

- Průzkum pomoci ve věci uznání profese (Professional Recognition Assistance 

Survey) - připomínáme národním asociacím, aby poskytly zpětnou vazbu k dotazníku! 

- Průzkum komunikace (Communications Survey) - připomínáme národním asociacím, 

aby poskytly zpětnou vazbu! 

 
Novinky z IFLA WORLD a IFLA REGIONS a jejich členů: 
- Světová rada IFLA 2020 „Zdravá a inkluzivní krajina“ (“Healthy and Inclusive 

Landscapes”) 25. – 26. Září 2020! 

- IFLA Africa Newsletter je venku! 

- IFLA Africa - ILASA - Institute for Landscape Architecture South Africa pořádá webinář 

16. září 2020 „Jak sladit stávající politiky a zelenou infrastrukturu pro zvýšení klimatické 

odpovědnosti?“ (“How to align existing policies and green infrastructure for climate 

consciousness?”) 

- Zprávy z IFLA Americas - IV. Bienále krajinářské architektury v Latinské Americe, září 

2020, Leon, Guanajuato 

 
Novinky od našich partnerů: 
- Workshop k online strategii ECLAS a valné shromáždění 2020 - 14. – 15. září 2020. 

- 23. zasedání Rady Evropy: workshop k implementaci Evropské úmluvy o krajině a oslava 

20. výročí Evropské úmluvy o krajině na nejvyšší úrovni. 

- 24. zasedání Rady Evropy: workshop k implementaci Evropské úmluvy o krajině - Cena 

Rady Evropy za krajinu, 21. – 22. Října 2020, Ženeva, Švýcarsko. 

- Rada Evropy - Čtvrtý mezinárodní den Rady Evropy pro krajinu, 20. října 2020 

„Zpráva z Lausanne“: Integrace krajiny v resortních politikách. 

- série webinářů ICOMOS Nizozemsko - Řešení výzev týkajících se vody založená na 

kulturním dědictví (Cultural heritage solutions for water challenges) - 16. září 2020. 

- KONFERENCE UNISCAPE 2020: „Kultivace kontinuity evropských krajin - nové 
výzvy pro Evropskou úmluvu o krajině“ (Cultivating the Continuity of European 

Landscapes- New Challenges for the European Landscape Convention), Florencie, 16. – 

17. Října 2020 

 

 

 



	

 

Další novinky: 
- Zpráva Evropské komise: Přírodě blízká řešení pro zmírňování povodní a odolnost 

pobřežních oblastí 

- Připomínáme datum 7. září - Mezinárodní den čistého ovzduší pro modrou 
oblohu (International Day of Clean Air for blue skies)  - Program OSN pro životní 

prostředí 

- Webová konference EuroMed 2020 o Digitální dokumentaci a ochraně kulturního 

dědictví (Digital Cultural Heritage Documentation, Preservation and Protection) , 2. – 5. 
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