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Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

Циљеви пројекта су: рестаурација и ревитализација највреднијег
културног наслеђа АП Војводине уписаног на Прелиминарну листу
светске културне и природне баштине УНЕСКО-а, увећање културног
капитала очувањем, афирмацијом и презентовањем културне баштине и
њеним одрживим коришћење, употпуњавање туристичке понуде уз
постизање економске исплативости и локалног просперитета, подизање
капацитета кроз развој и реализацију едукативних и других садржаја у
оквиру Едукативног центра у подграђу Тврђаве Бач, јединственог у
Србији и овом делу Европе и јачање свести о потенцијалима и значају
чувања и одрживог коришћења културног наслеђа за друштво.
Кућа у Подграђу Бачке тврђаве, у оквиру споменика културе Тврђаве у
Бачу са подграђем, треба да постане едукативни и информативни пункт
за реализацију различитих културних и едукативних садржаја везаних
за усавршавање у области заштите и управљања наслеђем, културног
туризма, рестаурације и конзервације и преношења међународних
искустава и знања. Како у региону не постоји овакав центра, а интерес
постоји, оправдано је очекивати да ће оснивање Центра бити
вишеструко оправдано и корисно. Поред наведеног, Центар је, својим
положајем и идеална тачка за обилазак осталих споменика културе у
Бачу.
јануар-децембар 2015. године
Током 2015. године Фонд за очување културно-историјске баштине
ВЕКОВИ БАЧА, који управља Едукативним центром и основни је носилац
активности у оквиру пројекта ВЕКОВИ БАЧА на локалном нивоу, у
сарадњи са Покрајинским заводом за заштиту споменика културе,
општином Бач, Министарством културе и информисања, Покрајинским
секретаријатом за културу и јавно информисање и другим културним,
образовним и научним институцијама и удружењима, реализовао је у
Едукативном центру и на другим локацијама општине Бач, између
осталог:
активности везане за реализацију међународних пројеката које, у
оквиру пројекта ВЕКОВИ БАЧА, подржавају међународни фондови, и то:
радне састанке експертског тима пројекта ХЕРОМАТ, подржаног
средствима ЕУ кроз програм ФП7 (циљ пројекта је развој нових
мултифункционалних метода и нових материјала који се примељују у
заштити и конзервацији зиданих структура споменика културе) и
активности
везане
за
реализацију
пројекта
РЕХАБИЛИТАЦИЈА
ФРАЊЕВАЧКОГ САМОСТАНА У БАЧУ, који подржава ЕУ у оквиру
програма Љубљански процес, а који има за циљ формирање музејске
поставке у делу самостанског конака и његово укључивање у будући
Дифузни музеј Бача;
активности везане за имплементацију пројекта ВЕКОВИ БАЧА у

наставне планове универзитета у Србији кроз студентске кампове
Конзервација непокретног културног наслеђа за студенте Технолошког
и ФТН у Новом Саду, студенте мастер студија УНЕСКО-ве Катедре за
културну политику и менаџмент Универзитета уметности и студената
мастер студија Архитектонског факултета у Београду); одржана је и
Летња школа архитектуре (која се одржава од 2010. године у Бачу, са
циљем подстицања међународне и мултидисциплинарне сарадње ради
реализације и праћења пројеката заштите наслеђа на локалном,
регионалном и међународном нивоу);
састанак Српске филмске асоцијалције са темом СНИМАЊЕ НА
СПЕЦИФИЧНИМ ЛОКАЦИЈАМ, а у оквиру вишегодишњег пројекта
Припремање српског Подунавља за главну улогу у филмовима, који ова
асоцијација реализује са Аустријском развојном агенцијом и уз
финансијску подршку Европске комисије; састанку су присуствовали
представнци 17 градова и општина подунавског региона, експерти и
представници установа заштите културног наслеђа, продуценти и други;
иначе, Бач је једна од општина у АП Војводини која је прошла
целокупан процес сертификације (Film friendly), како би се обезбедило
стабилно и повољно пословно окружење са високо професионалним
услугама за снимање филмова на специфичним и заштићеним културноисторијским и природним локацијама;
радионице, семинаре и друге скупове који су се бавили заштитом
културног наслеђа као елементом одрживог развоја локалне заједнице,
едукацијом и применом савремених модела и искустава у области
заштите баштине (радионица Досадашње активности на дигитализацији
непокретног културног наслеђа и смернице за наредни период, дечје
радионице Учимо историју кроз наслеђе, са различитим темама, и
друге);
презентације пројекта ВЕКОВИ БАЧА и, културног наслеђа
општине Бач у Новом Саду и Београду, на годишњој скупштини Сталне
конференције градова и општина;
- активности на припреми Номинационог досијеа културног
предела Бач за упис на Листу светске културне и природне баштине
УНЕСКА, заједно са стручним установама, државних органима и
Националном комисијом УНЕСКА у Србији, као установа задужена за
одрживост пројекта и његову презентацију на локалном нивоу;
манифестацију Дани европске баштине, која се одржава сваке
године у Бачу, а чија тема је 2015. године била Стари и традиционални
занати – очување и одржавање;
завршетак радова на адаптацији Едукативног центра и његово
опремање намештајем потребним за реализацију програма, као и друге
програме.

Дечје радионице Учимо историју кроз
наслеђе ....

Састанак Српске филмске асоцијалције (Film
friendly)

Радионице, презентације,
семинари, стручни скупови са
темама заштите и одрживог
коришћења културног наслеђа...

Летња школа архитектуре у Бачу 2015.
године

Завршна конференција међународног
пројекта ХЕРОМАТ

Студентске радионице у
Бачу....

Дани европске баштине 2015.
године...

