Drago Rudel:
"Romanje v Santiago de Compostela"
Datum:
Kraj:
Vrsta dogodka:

torek, 5.10. 2021 ob 19:00h
Kavarna Slamič, Kersnikova ulica 1, Ljubljana
Predavanje

O predavanju
Predavatelj bo predstavil svojo hojo/romanje po romarski poti Camino francés iz San Jean
Pied de Porta na francoski strani Pirenejev k Sv. Jakobu v Santiago de Compostela blizu
zahodne obale Španije. To 800 km dolgo pot je prehodil že štirikrat. Tisto, ki jo je opravil v
30-tih dneh v juniju in juliju leta 2016, opisuje v svoji knjigi "Moja hoja po Caminu francés"
izdani v samozaložbi leta 2020. Knjiga je dnevnik poti (potopis) in je napisana na osnovi
bloga, ki ga je pisal med potjo. Slikovno je predstavljena na povezavi: https://wp.me/ptVB5Bx. Uvodni del knjige je bil objavljen v reviji Viharnik (Lesoteka d.o.o.) v juliju 2020 (str.4145) in je dosegljiv na povezavi: Viharnik_Rudel-D_Moja pot po Caminu frances. Dnevnik poti
je dostopen na: https://atidrago.wordpress.com/category/camino-de-santiago/camino2016/. Del poti je zajet tudi v filmu Iva Kapetanovića ter snemalca in alpinista, Stipeta Božića.
Film je bil že večkrat prikazan na slovenski in hrvaški TV in je dostopen na YouTube:
https://youtu.be/_vFUmyV2p3cO.

O predavatelju
Dr. Drago Rudel je raziskovalec in direktor zasebnega
raziskovalnega podjetja MKS Elektronski sistemi d.o.o.,
Ljubljana. Diplomiral in magistriral je na Fakulteti za
elektrotehniko v Ljubljani, doktoriral pa na Medicinski
fakulteti v Ljubljani. V letih 1981-1989 je bil asistent in
raziskovalec na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, kasneje
pa raziskovalni sodelavec na Medicinski fakulteti v Ljubljani
(1994-2012) in na Univ. rehabilitacijskem inštitutu Soča,
Ljubljana (2014-2016). V naziv »docent« je bil izvoljen v letih
2001-2006 na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Ukvarja se z
načrtovanje, postavitvijo in izvajanjem telemedicinskih
storitev za podporo bolnikom v domačem okolju na daljavo.
Njegovo podjetje je sodelovalo pri postavitvi dveh centrov za oskrbo na domu na daljavo ter
center za zdravje na daljavo CEZAR v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. Strokovno je aktiven
tako v domačem kot mednarodnem okolju na področju uvajanja in standardizacije storitev
zdravja na daljavo. Sodeluje in je sodeloval v več nacionalnih in evropskih R&D projektih s
področja telemedicine in telerehabilitacije. S svojimi 30-letnimi izkušnjami je dr. Rudel
»expert evalvator« in ocenjevalec EU projektov.
Dr. Drago Rudel je član RC Ljubljana – Center od leta 2010.
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