
	

 
 
SHRNUTÍ ZPRAVODAJE IFLA EUROPE – PROSINEC 2020 
 

IFLA Europe December Newsletter Shrnutí: 
 
Novinky z IFLA Europe: 

- IFLA Europe se připojuje k nové evropské iniciativě Bauhaus 

- usnesení IFLA Europe „Krajiny jako stopy na Zemi“ 

- IFLA Europe se stává řádným členem European Environmental Bureau - EEB 

- Pecha Kucha 2020: 

• FILA Island „Dopis do budoucnosti“ 

• Asociacion Espanola de Paisajistas Španělsko „Případová studie Allonbay Urban 

Regeneration“ 

• Spolková komora německých architektů BAK Německo „RAVELIN V - od pevnosti 

přes jatka až po park“ 

- Plenární zasedání CoE CDCPP - IFLA Europe k přípravě zprávy „Městská krajina a změna 

klimatu: příspěvek krajinářských architektů ke zlepšení kvality života“, která bude 

představena na příští konferenci Evropské úmluvy o krajině 27. května 2021 ve 

Štrasburku 

- Zahájena iniciativa SoGreen! 

  

Novinky od našich členů: 

- Výroční valná hromada a konference ASoP Rumunsko 10. – 11. Prosince 2020 

- ASoP Rumunsko: EAST PARK / PARC EST - zahájení mezinárodní soutěže v designu / 

Lansare Concurs Internaţional de Soluţii 

- Landscape Institute UK: LI zahájil nový politický dokument o „zeleném“ zotavení z 

COVID-19 

- Landscape Institute UK oznámil vítěze a finalisty roku 2020 

- konference AIAPP v Itálii „Rekonstrukce vizí - tvorba budoucnosti“ 

- Danish Landscape Architects Association Danish Landscape Architects - katalog 

osvědčených postupů „Cirkulární ekonomika v krajinné architektuře / cirkulární krajiny“ 

- Novinky z APAP v Portugalsku - Přírodní park Barrocal, navržený portugalskými 

krajinářskými architekty Topiaris, získal zlatou cenu v kategorii Městská krajina ve 

světové architektuře WAN World Architecture 

- Newsletter BSLA-FSAP Švýcarsko! 

- Vizionář, který zanechává cenné dědictví - Gonçalo Ribeiro Telles 1922–2020 

 
Novinky z IFLA a regionů 

- IFLA Africa Newsletter 



	

 
 
 
Novinky od našich partnerů: 

- Europa Nostra: Kulturní dohoda pro Evropu: ústřední role kultury v postpandemické 

budoucnosti EU 

 
Další novinky: 

- Kulturní dědictví v akci - Katalog osvědčených postupů 

- Evropská komise a Evropský výbor regionů zahájily spolupráci s cílem naplňovat Zelenou 

dohodu lokálně 


