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Поштоване колеге, урбанисти и просторни планери,
поштоване будуће колеге,
поштовани пријатељи урбанизма и урбаниста,
Ове године, 8. новембра у Сремској Митровици се одржава традиционални Салон урбанизма.
Свима је познато да ова манифестација Удружења урбаниста Србије већ одавно има
интернационални карактер и да је једна од најзначајнијих регионалних стручних смотри која се
реализује уз помоћ Града Ниша и других градова домаћина (до сада: Крагујевац, Бања Лука, Нови
Сад, Бијељина, Шабац, Лесковац, Београд) као и стручних институција које се баве пословима
урбанизма. Сваке непарне године у Нишу и сваке парне године у неком од градова домаћина
прикажемо 150-180 радова и угостимо 400-600 посетилаца. Покровитељи Салона су домаћини,
ресорна министарства, Инжењерска комора Србије и други спонзори.
Ове године славимо јубилеј: 25 година трајања Салона урбанизма. У граду домаћину, прелепој
Сремској Митровици, обележићемо још два јубилеја: 50 година Удружења урбаниста Војводине и
50 година институционалног бављења урбанизмом у Сремској Митровици.
Салон има своје награде које су врло битне и често представљају сатисфакцију за сав труд који
се уложи у израду неког плана. Ипак, Салон није само такмичарска смотра. Салон је комуникација,
пресек наших сазнања, визија и остварења, упознавање, размена искустава, дружење и
пријатељство.
Позивамо вас да у години јубилеја, увеличате нашу заједничку манифестацију. У једној од
четрнаест категорија ће се сигурно пронаћи место за неки од ваших радова. Не мора да буде
најбољи, не мора да буде графички најлепши и не мора да добије награду. Битно је да МИ, сви
заједно, будемо тог дана у Сремској Митровици и да прикажемо нешто од наших снова о лепшој
стварности.
Уз све наведено, имаћете прилику да видите колико је некадашњи царски Сирмијум један прелеп
град препун историје и дивних људи.
Немојте пропустити да будемо заједно.
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