
Семинар за доносиоце одлука 

Управљање историјским градским пределима 
Перспективе и потенцијали за градове у Србији 

Нови Сад, 7. децембар 2018. године 

10:30 - 11:00 Регистрација и кафа 

11:00 - 11:30 Поздравни говори 
Немања Миленковић, директор Фондације НС2021 
Синиша Јокић, директор Завода за заштиту споменика културе града Новог Сада 
Ирина Суботић, председница Европа Ностре Србија 
Маја Кнежевић Ромчевић, секретар Одбора за образовање, културу, омладину и 
спорт, Стална конференција градова и општина 

11:30 - 13:00 Предавање (на енглеском језику)  
Историјски градски предео: кључни концепти, приступи и примери добре праксе  
Др Јонћа Еркан, Универзитет Кадир, УНЕСКО катедра за управљање и промоцију 
светског наслеђа 

13:00 - 13:30 Предавање 
Утицај културне баштине на одрживи развој 
Др Вишња Кисић, Европа Ностра Србија 

13:30 - 14:30 Ручак 

14:30 - 16:30 Радионица 
Изазови и потенцијали управљања историјским градским пределима у Србији 
Катарина Максимов, Завод за заштиту споменика културе Нови Сад 
Др Горан Томка, Факултет за спорт и туризам ТИМС, Нови Сад 
Др Вишња Кисић, Европа Ностра Србија 

16:30 Стручно вођење кроз Алмашки крај у Новом Саду (изборно) 
Виолета Ђерковић, Фондација Нови Сад Европска престоница културе 2021  

 Програм семинара

Управљање историјским градским пределима 
Перспективе и потенцијали за градове у Србији



Јонћа Еркан (Yonca Erkan) је архитекта, доктор наука у области градитељског 
наслеђа и професорка на Кадир Хас Универзитету, где води и УНЕСКО катедру за 
управљање и промоцију светске баштине. Ауторка је награђиваних истраживања и 
пројеката у домену ревитализације културног наслеђа градова , била је 
координаторка за историјске градске пределе при УНЕСКО-у и чланица је 
међународног жирија за награде Европске уније и Европа Ностре за културно 
наслеђе.   
  
Вишња Кисић је историчарка уметности и доктор наука управљања баштином. Од 
2011. је генерална секретарка удружења Европа Ностра Србија, и иницијаторка 
многобројних пројеката управљања, ревитализације и интерпретације културног 
наслеђа у Србији, региону и Европи. Истраживач је у области студија културног 
наслеђа и културних политика, и предавач на УНЕСКО катедри за Културну 
политику и менаџмент у Београду, као и гостујући предавач на универзитетима у 
Лиону, Упсали, Казабланци и Гетебургу. 

Катарина Максимов је архитекта конзерватор у Заводу за заштиту споменика 
културе Града Новог Сада од 2006, са искуством у многобројним пројектима и 
студијама рехабилитације и конзервације наслеђа на територији Новог Сада. 
Тренутно ради на великом пројекту обнове Подграђа Петроварадинске тврђаве као 
и на будућем плану управљања Петроварадинском тврђавом. 

Горан Томка је културолог, доктор наука културе и медија, истраживач и гостујући 
предавач на УНЕСКО катедри за културну политику и менаџмент при Универзитету 
уметности у Београду и Универзитету Лумијер 2 у Лиону. У својим истраживањима 
бави се студијама публике, културном политиком и културном разноликошћу, а као 
консултант и тренер радио је у Аустрији, Јерменији, Француској, Немачкој, Грчкој, 
Либану, Словенији и Србији. 

О предавачима


