1. cirkulář
Fakulta ekonomicko správní, Ústav veřejné správy a práva
a o.s. Civitas per Populi
si Vás dovoluje pozvat na
3. ročník cyklu odborných konferencí na téma

REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ
na téma

REGIONÁLNÍ ROZVOJ A RIO PO 20-TI LETECH
(KONFERENCE RIO+20)
Konference se uskuteční ve čtvrtek 31. května 2012 od 8:30 hod.
na Fakultě ekonomicko správní Univerzity Pardubice,
Studentská ul. 84, Pardubice
Otázky (trvale) udržitelného rozvoje, či později „života“ byly za uplynulých 20 let od
Summitu Země v Rio de Janeiru široce diskutovány v teoretické i praktické rovině. Koncept
Agendy 21, hodně globální a abstraktní byl před deseti lety posunut na lokální a praktickou
rovinu konceptem Místní Agendy 21 směřujícím k místní odpovědnosti za globální změny.
Místní Agendy 21 se transformovaly do Místních Akcí 21 a pak, jak se zdá, se zcela
rozplynuly. 20. - 22. června 2012 se bude konat nový velký Summit Země – RIO+20, pojďme
se proto společně podívat, co nám Rio 1992 přineslo a co bychom chtěli do Ria 2012 společně
vzkázat… Vaše příspěvky, postřehy, komentáře či postery jsou vřele vítány!
Program konference:
blok A – Co přineslo „Rio“ do regionálního rozvoje v České republice?
blok B – Co bychom chtěli vzkázat do Ria po dvaceti letech?
Odborný garant konference:
doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
Vstup volný.
Bližší informace Vám poskytne garant konference:
doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
tel. 466 036 238, 603 554 155, vladimíra.silhankova@gmail.com
Přihlášku na konferenci prosím zašlete asistentce konference Ing. Lence Milbachrové na
adresu: civitasperpopuli@gmail.com

Přihláška na odbornou konferenci

REGIONÁLNÍ ROZVOJ A RIO PO 20-TI LETECH
(KONFERENCE RIO+20)
Konference se uskuteční ve čtvrtek 31. května 2011 od 8:30 hod.
na Fakultě ekonomicko správní Univerzity Pardubice,
Studentská ul. 84, Pardubice
Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………
Organizace……………………………………………………………………………………
Adresa: ……………………………………………………………………………………….
E-mailový kontakt ……………………………………………………………………………
Mám zájem přednést příspěvek na téma:…………………………………………………..
Mám zájem prezentovat poster na téma: …………………………………………………..
Přihlášku prosím zašlete na adresu: civitasperpopuli@gmail.com

