PREDSTAVITEV

Program dogodkov Univerze v Vidmu
ob štiridesetletnici potresa v Furlaniji

Predstavitev
Ob 40. obletnici potresa v Furlaniji (1976–2016) Univerza v Vidmu, ki je bila po volji
prebivalstva ustanovljena prav po tragičnem dogodku in v sklopu popotresne obnove
Furlanije, organizira vrsto dogodkov, ki se bodo od 6. maja, dneva prvega močnega
potresnega sunka leta 1976, zvrstili do konca leta.
Prireditve so posvečene spominu na zgodovinski dogodek in razvoju, ki so ga po potresu
doživela prizadeta območja severovzhodne Italije. Posebna pozornost bo namenjena
vlogi, ki jo je pri tem imela in jo še vedno ima furlanska univerza, kot je od začetka
navedeno v 1. členu njenega statuta, ki predvideva, da je med nalogami Univerze v Vidmu
ključnega pomena predvsem doprinos k gospodarskemu in kulturnemu razvoju Furlanije.
Kot odgovor na potresno uničenje z epicentrom v Furlaniji je Univerza v Vidmu pripravila
program prireditev z imenom Epicentro di Saperi (Epicenter znanosti).
Dogodki, ki jih organizira univerza, spadajo tudi v sklop programa z naslovom »Identiteta
in obnova. 1976–2016, Furlanija - Julijska krajina štirideset let po potresu«, pod okriljem
Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine. Univerza poleg tega sodeluje pri nekaterih
uradnih dogodkih, organiziranih v sodelovanju z deželnimi uradi in ustanovami.

PROGRAM DOGODKOV EPICENTER ZNANOSTI (39+1)
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vrsta dogodka

Dan, namenjen srednjim gradbenim, geodetskim in okoljevarstvenim šolam v Huminu,
»središču potresa«
Nauki potresa
11 predavanj v sklopu univerzitetnih tečajev
Safety Day
Popolna evakuacija sedežev Univerze v Vidmu
4 študentske tematske delavnice (2 v Vidmu, 1 v Pordenonu in 1 v Gorici)

Dan, namenjen razpravi

Arhitektura, politika in potresi. Modeli obnove
SERM Academy - International training school in Seismic Emergency
Response Management
Po katastrofi: mesta, spremembe, spomini

Konferenca/razprava
Podpis protokola aktivacije

Skupinski dogodki in seminarji

Urbani multimedijski festival
In\Visiblecities - Gorica
Odprtje razstave

28.
Junij

6.

Fotografski natečaj »Un modon par omp e o’ tornarin a plomp«

Razglasitev zmagovalcev

16.

Ko se zemlja trese: znanje za zaščito pred potresi

Seminar in vodena ekskurzija

Julij

1.–3.

Projekt »SUPReME«

Dogodek v sklopu festivala
Conoscenza in festa (Praznik znanja)

Paleoseizmološke raziskave v Furlaniji

Dogodek v sklopu festivala
Conoscenza in festa (Praznik znanja)

Javna razprava Focus Terremoto

Dogodek v sklopu festivala
Conoscenza in festa (Praznik znanja)
Dogodek v sklopu festivala
Conoscenza in festa (Praznik znanja)
Fotografska razstava

Avgust

Ponovna postavitev razstave in predstavitev cikla grafik z naslovom »Furiuli, una sera e
poi« (Furlanija, nekega večera in nato) umetnika Arriga Poza

17.

Osebna pričevanja, spomini prebivalstva: potres v Furlaniji - Julijski krajini. Izbor iz
filmskega sklada Olivia Pellis in drugih zbirk amaterskih posnetkov

Projekcije

Poletna šola – učenje iz potresne izkušnje za spopadanje s tveganjem: nauki potresa v
Furlaniji leta 1976
Portis, obujanje spominov o deželi – knjiga in dokumentarni film, ki pričata
o zapuščanju in obnovi

Poletna šola – Humin

Vaja SERMex 40° – International training school in Seismic Emergency Response
management

Mednarodna vaja

20.
September

12.–18.

Odbor
Furlanija
76/16

Seminar

2.

1.–6.

Odbor
Furlanija
76/16

Strokovna predavanja

Razstava srednjih gradbenih, geodetskih in okoljevarstvenih šol z naslovom »Skupaj
ponovno obnovimo Furlanijo«
Potres leta 1976 in razvoj območja

Organizacija reševanja v izrednih potresnih razmerah

v sodelovanju z

Predstavitev

Odbor
Furlanija
76/16

Oktober

November
December

24.

Portis, obujanje spominov o deželi – knjiga in dokumentarni film, ki pričata
o zapuščanju in obnovi

Predstavitev knjige in
dokumentarnega filma

7.

Znanstvena konferenca in 6. podelitev nagrade za diplomsko delo v spomin sodniku
Giuseppeju Lombardiju

Konferenca/nagrada

14.

Izolacija in disipacija potresne energije za napredno potresno zaščito novogradenj in
že obstoječih zgradb

Seminar/Vodeni ogled

27.
11.
15.

Catastrophe. Pripovedi, predstavitve, prikazi in opisi potresa
Načrtovanje in varnost objektov v multidisciplinarni perspektivi
Predstavitev 12. številke revije Oltreoceano - »Terremoto e terremoti«

Izobraževalni dan
Seminar
Predstavitev monografije

