VKLJUČUJOČ IN VAREN PROSTOR:
PROSTOR ZA SREČO IN SMISEL ŽIVLJENJA
INŠTITUT ZA RAZVOJ VKLJUČUJOČE DRUŽBE, OBČINA ŠKOFJA LOKA IN
ŽENSKI ODBOR SLOVENSKEGA CENTRA PEN – MIRA

VABILO
Mesec prostora 2018 je tokrat v znamenju prenovljene prostorske in gradbene zakonodaje, poteka z
osrednjim sloganom: »Prostor je zakon«!
Enake možnosti v dostopu do odprtega, vključujočega in varnega prostora, kjer lahko vsakdo, sam ali
v sodelovanju z drugimi išče svoj prostor za srečo in smisel življenja, so lastnost dobrih zakonov in
odgovornega upravljanja prostorskih zadev.
Toplo vabljeni, da se nam 08. oktobra 2018 ob 18.00 uri pridružite na odprtem dogodku, v
Sokolskem domu Škofja Loka!
Dogodek je brezplačen, udeležencem bodo na voljo osnovna okrepčila.

PROGRAM
Moderator/ka: Bećir Kečanović, IRVD Tanja Tuma, MIRA
Prispodoba prostora za srečo in smisel življenja se poetično spogleduje z izročilom, v katerem je bil
prostor rajski vrt, dom in svetišče hkrati. Toda ko iz tega sveta mitov in legend, poezije in
pripovedništva preklopimo v stvarnost, nas s preračunljivostjo pričaka neusmiljena logika interesov in
strašljivih podob našega časa: »Če so 20. stoletje zaznamovale vojne za nafto, v 21. stoletju poteka
vojna za življenjski prostor, hrano in vodo«.
Kje je torej ta prostor, kjer se rojevata sreča in smisel življenja? V zakonih ali v srcih in glavah ljudi?
Nikakor ne v skrajno čustvenem, niti v skrajno preračunljivem, ampak »holističnem dojemanju časa in
prostora«; v pravi meri: nekje na presečišču uma, družbe in kulture. Tako nekako pravijo sodobniki, ki
stavijo na družbo prihodnosti – vključujoč in varen prostor: prostor za srečo in smisel življenja.
Naslov
dogodka:
Prostor in čas:

kratka
predstavitev:

PROSTOR ZA SREČO IN SMISEL ŽIVLJENJA
Sokolski dom Škofja Loka.
08.oktober 2018, od 18:00 do 21:00 ure



Uvodni govor, mag. Miha Ješe, župan Občine Škofja Loka
Programski del z vmesnim odmorom

Programski del začenjamo s pesniškim izborom. Umeščen je v čudovit prostor in
razgled z Vrta nad mestom. V njem bodo vabljeni, govorke in govorci prispevali svoj
pogled na svet in vrednoto prostora. Povzetki v priponkah kažejo smer razprave.
Kratek življenjepis pa priča, da imajo ob akademskem znanju bogate izkušnje.
Življenjska modrost, ki znanje povezuje z izkustvom, tako da vodi k »razmišljanju na
drugačen način«. Z izkušnjo prikliče estetske in moralne občutke, z znanjem pa
usmerja k razumnemu iskanju prostora za srečo in smisel življenja.
Program bomo sklenili s skupno razpravo za odprt, vključujoč in varen prostor. To je
prostor, ki s skupnim potencialom raznolikosti ponuja več, da smo lahko pri doseganju
visokih ciljev ali idealov sreče in smisla življenja strpni drugi do drugega in tako tudi
kot družba bolj napredni.
sodelujoči:

Meta Kušar: Prostor za srečo in smisel življenja
Dr. Marko Pavliha: Holistično dojemanje časa in prostora
Dr. Pavel Gantar: O pomenih prostora
Darja Matjašec: Prostor kot produkcijsko sredstvo

