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ЗАШТО ТО РАДИМО?

Градитељско наслеђе сецесије карактеристично је за многа 
урбана језгра градова у земљама Дунавског региона. 
Сецесијски покрет (Art Nouveau) у овом подручју углавном 
потиче од Бечке сецесије која је преовладавала и имала 
велики утицај на урбано планирање и архитектуру крајем XIX 
и почетком XX века. Сецесијски споменици уживају дубоко 
поштовање као бисери архитектуре, занатства и уметности, 
али њихов потенцијал да постану места живахног градског 
живота и туристичке атракције није довољно истражен и 
искоришћен.
Будући да је сецесијска архитектура присутна у урбаним 
срединама многих земаља у Дунавском региону, она може 
бити јака кохезивна сила за њихово међусобно повезивање. 
Овај потенцијал препознало је тринаест партнерских 
организација из осам земаља. Као одговор на потребе за 
одрживом и усклађеном заштитом, ревитализацијом и 
промоцијом Сецесијског наслеђа, ово партнерство је 
осмислило низ међусобно повезаних међусекторских 
активности које покривају цео циклус његове заштите и 
оживљавања.  
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ШТА ЈЕ НАШ ЦИЉ?

Један од наших циљева је оснаживање и проширивање 
сарадње између заинтересованих страна из градова у 
Дунавском региону који деле сецесијску баштину, тако да 
њихови напори у очувању баштине буду координирани, 
засновани на сличностима, заједничком знању и искуству.

Одрживо управљање сецесијским наслеђем, помирење 
потреба за заштитом културних вредности и потреба које 
проистичу из модерног урбаног развоја захтева посебне 
вештине њених власника и управљача. Овај пројекат требало 
би да повећа њихове способности како би се ефикасније 
решавали ови изазови. 

Циљ пројекта је координација и побољшање промоције 
сецесијског наслеђа у урбаним срединама Дунавског 
региона коришћењем усклађених механизама и заједничких 
кампања. Синхронизоване промотивне активности појачаће 
поруке и њихов утицај.
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КОЈИ СУ НАШИ РЕСУРСИ?

Пројекат се спроводи уз подршку Дунавског 
Транснационалног Програма Сарадње.

Укупан буџет пројекта износи 1.649.559 евра, од којих 
1.206.795,15 евра представља подршку из Фондова ЕRDF, 
док је 195.330 евра подршка из Фондова IPA. Преостали део 
буџета биће обезбеђен из националних доприноса партнера 
учесника.  

Реализација пројекта предвиђена је од 1. јануара 2017. до 
30. јуна 2019.

Партнерство покрива водећа географска подручја са 
специфичним изразом сецесије у земљама Дунавског 
региона, балансира управљање на више нивоа, а укључује и 
мултидисциплинарну експертизу и обезбеђује одговорну и 
ефикасну употребу ресурса. Пројекат обухвата широку 
комбинацију компетенција и експертиза, стварајући 
партнерство које је спремно да истражи најефикасније 
методе заштите и промоције сецесијске баштине у Дунавском 
подручју. 
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ШТА РАДИМО?

Резултат процеса дигитализације који ће бити спроведен 
током пројекта представљаће дигиталну базу највреднијих 
објеката сецесијског наслеђа у целом Дунавском региону. 
Дигитална база ће функционисати као заједничка садржајна 
платформа и биће повезана са другим културним 
web-порталима. Ову базу ће сачињавати дигитална 
документација о покретном и непокретном наслеђу сецесије 
у различитим форматима (3D објекти, видео записи, текстови, 
фотографије, описи).

У оквиру пројекта предвиђено је да се разради стратешки 
документ који би дефинисао кораке неопходне у циљу боље 
заштите и промоције сецесијског наслеђа у земљама 
Дунавског региона, чија вредност још увек није 
свеобухватно вреднована у наведеној регији. Ова активност 
предвиђа снимање целокупног наслеђа на 
макрорегионалном нивоу, на основу чега ће бити 
дефинисани стратешки документ и акциони план као 
инструменти политике која подржава заштиту и промоцију 
сецесијског наслеђа у Дунавском региону. 

У циљу побољшања капацитета за бољу конзервацију овог 
изузетног наслеђа, пројекат ће спровести две свеобухватне 
анализе: студију о декорацијама Сецесијских здања, која 
ће укључити реномиране стручњаке из земаља целог 
Дунавског региона и шире, чији ће фокус бити на техникама и 
процедурама које се примењују за конзервацију Art Nouveau 
фасада и декорација у овом подручју; као и студију о 
коришћењу јавних простора у модерним урбаним 
центрима земаља Дунавског региона у којима постоји 
висока концентрација Сецесијских споменика.
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Уз помоћ партнерске експертизе, пројекат ће покренути 
студију и усвајање инструмената политике заштитe 
сецесијске баштине у контексту урбаног развоја. Планирано 
је да градови Орадеа и Суботица сачине урбанистичке 
планове за заштићена подручја дефинишући, између 
осталог, функције и дозвољене инфраструктурне 
интервенције у оквиру јавних простора у централним 
деловима града са густом концентрацијом вредних 
сецесијских здања.

У току пројекта развиће се интегрисана база података 
сертификованих експерата у разним областима 
повезаним са сецесијом и то истраживача, рестауратора, 
историчара уметности, архитеката. Ова база података ће 
се континуирано допуњавати и ажурирати и након 
завршетка реализације пројекта.  

У циљу оснаживања знања доступног у земљама Дунавског 
региона у вези са сецесијом планирано је одржавање серије 
од 5 мајсторских радионица на теме које су веома значајне 
за уметност сецесије: рестаурација, архитектура, урбано 
планирање, историја уметности/музеологија и јавно 
управљање културним наслеђем. Њихова сврха је 
унапређење знања и усклађивање са најновијим 
трендовима, доступним методологијама и технологијама, као 
и обезбеђење избалансираног приступа унапређеном знању 
и умећу у земљама широм Дунавског региона.
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Пројекат предвиђа развој web мобилне апликације под 
називом ArtNouveauDanube, која је замишљена као 
интерактивна географска апликација заснована на 
локацијама и погодна за коришћење од стране туриста, 
туристичких водича, шире публике, јавних градских служби, 
стручњака за баштину, као и управних органа. Апликација ће 
се посебно фокусирати на подизање свести и интересовања 
за сецесијско наслеђе на локалном нивоу у Дунавском 
региону.  

Партнери ће организовати низ догађаја  у вези са прославом  
Светског дана сецесије у јуну 2017. и 2018. године. Догађаји 
ће обухватити мање изложбе и радионице, бесплатне 
обиласке са водичима и друге активности којe имају 
потенцијал да привуку и укључе локалнo становништво и 
туристе. Информације о догађајима биће доступне на web 
страницама и друштвеним мрежама партнера. 

Пројекат предвиђа и снимање и продукцију промотивног 
филма о Сецесијском наслеђу у Дунавском региону. Филм 
ће бити фокусиран на специфичном изразу покрета Art 
Nouveau у овом географском подручју – представљајући 
његове најважније елементе. Овај филм  ће бити доступан на 
web страницама партнера и као део дигиталне базе 
формиране у оквиру пројекта, а планирана је и његова 
промоција преко националних и регионалних медијских 
канала (укључујући и друштвене мреже).
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За више информације о пројекту посетите
www.interreg-danube.eu/art-nouveau

ПАРТНЕРИ

АУСТРИЈА
МУЗЕЈ ПРИМЕЊЕНИХ/САВРЕМЕНИХ УМЕТНОСТИ БЕЧ – www.mak.at

БУГАРСКА
НАЦИОНАЛНА АКАДЕМСКА БИБЛИОТЕКА 
И ФОНДАЦИЈА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА – www.nalis.bg

ХРВАТСКА
МУЗЕЈ УМЕТНОСТИ И ЗАНАТА ЗАГРЕБ – www.muo.hr

МАЂАРСКА
МУЗЕЈ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ У БУДИМПЕШТИ – www.imm.hu
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СЕГЕДИНА И ОКОЛИНЕ – www.szegedtourism.hu

РУМУНИЈА
ГРАД ОРАДЕА – www.oradea.ro
НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ НАСЛЕЂА РУМУНИЈЕ – www.patrimoniu.gov.ro

СРБИЈА
ГРАД СУБОТИЦА – www.subotica.rs
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ - БЕОГРАД – www.heritage.gov.rs

СЛОВЕНИЈА
ЗАВОД ЗА УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ – www.uirs.si

ПОВЕЗАНИ СТРАТЕШКИ ПАРТНЕРИ

БЕЛГИЈА
МРЕЖА ГРАДОВА СЕЦЕСИЈЕ – www.artnouveau-net.eu

РУМУНИЈА 
МИНИСТАРСТВО ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ,
ЈАВНУ УПРАВУ И ЕВРОПСКЕ ФОНДОВЕ РУМУНИЈЕ – www.mdrap.ro
НАЦИОНАЛНИ КОМИТЕТ ICOMOS-а РУМУНИЈЕ – www.icomos.ro


