21.06.2018.
„Девет (НЕ)откривених погледа“
У складу са потписаним Споразумом о сарадњи између града Краљева и
Факултета за примењену екологију „Футура“, Универзитета Сингидунум, о
планирању и реализацији заједничких активности у области заштите животне
средине, на платоу испред зграде Градске управе града Краљева, организована је
изложба фотографија под називом „Девет (НЕ)откривених погледа“.
Изложба је доступна јавности од 5. јуна ове године, када је на Светски дан
заштите животне средине, на Факултету, прдстављена у циљу промовисања
конкурса под тим називом, а идеја је био УНЕСKО статус „Десет најлепших
погледа у свету”, међу којима се, као један од десет најлепших погледа на свету,
налази и поглед са београдског Kалемегдана на ушће Саве и Дунава.
„На конкурсу нећемо прихватати погледе са постојећих видиковаца и
визиторских центара на којима су већ направљене на хиљаде фотографија, већ
ће конкурс представљати трагање за новим погледом, а свака фотографија
пристигла на конкурс мораће да има обележену ГПС позицију и опис шта
приказује“, рекао је Јордан Алексић, декан Факултета „Футура“, поводом изложбе
презентоване и у нашем граду.
Бираће се најбоље фотографије у категоријама дивљина, амбијент живота
(нешто што је човек већ оплеменио) и атракција, а заинтересовани могу да их
шаљу до 1. октобра ове године на info@futura.edu.rs. Награде ће обезбедити
спонзори, одлука о избору најбољих фотографија биће објављена до 25. октобра,
а изложба радова који су ушли у финале биће приређена од 27. октобра до 1.
новембра. Одлука о најбољих девет (не)откривених погледа биће објављена 1.
децембра.
Након изложбе, организован је округли сто на тему еко-иновационих
пројеката. Циљ округлог стола био је да се покрене дискусија на тему могућности
примене иновационих еко-системских технологија у области управљања отпадним
водама на руралним подручјима, управљања отпадом животињског порекла и
производњи енергије на бази обновљивих извора применом модуларних биогас
постројења.
Руководилац Службе за управљање пројектима и локално економски развој
Градске управе града Краљева Мирјана Продановић је истакла да Краљево већ
дужи низ година има врло успешну сарадњу са факултетом „Футура“ на разним
пројектима који су од еколошког значаја.
„Циљ сарадње је да заједничким снагама доприносимо подизању еколошке
свести код грађана и да, разменом искустава са стручњацима, допринесемо да
савремене технологије, еко-иновационе технологије пресликамо на пројекте у
нашем граду. Једна од таквих размена искустава је данашњи састанак. Намера
нам је да представимо неколико иновационих пројеката, продискутујемо о њима и
да видимо колике су могућности за имплементацију пројекта у граду Краљеву“,
рекла је Продановићева.

