Назив пројекта

Рехабилитација културног наслеђа у функцији одрживог развоја
локалне заједнице ВЕКОВИ БАЧА: Рехабилитација западног
крила Фрањевачког самостана у Бачу за јавни приступ и
формирање музејске поставке
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Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

Циљ пројекта је рестаурације и ревитализација највреднијег културног
наслеђа, уписаног на Прелиминарну листи светске културне и природне
баштине УНЕСКО-а, увећање вредноси и значаја културног капитала
очувањем, афирмацијом и презентовањем непокретне културне
баштине;, обезбеђивање услова за презентацију и одрживо коришћење
сада недоступног културног наслеђа, развијање, иновирање и
садржинско употпуњавање туристичке понуде општине Бач уз
постизање
економске
исплативости,
обнове
и
рестаурација
Фрањевачког самостана у Бачу, повећавање просперитета локалне
заједнице, развој и јачање интеркултурног и интерконфесионалног
дијалога и разумевања чувањем и презентовањем вредног сакралног
културног наслеђа, развој свести о универзалном значају културног
наслеђа као цивилизацијској, заједничкој, тековини и јачање свести о
потреби и значају чувања и одрживог коришћења културног наслеђа.
Изградња Фрањевачког самостана започела је крајем 12. века, када је
изграђена мања романичка црква. Самостан је дограђе у 14. веку, да
би, након турских освајања па све до 1688. године, црква била
претворена у џамију (и данас је сачувана михрабска ниша у
самостанској цркви). Барокном обновом у 17. и 18. веку, комплекс
добио своју стару функцију. Самостан поседује изузетно богату ризницу
(старе
ретке рукописне књиге, уметнички предмети, богослужбена
одећа, бројне слике и фреске, етнографски предмети, и друго).Пројекат
предвиђа да се у слабо коришћеном делу самостана изврше
рестаураторскi радови како би се он адаптирао, обезбедио доступан
спољни улаз за посетиоце и у њему формирала музејска поставка
предмета из ризнице самостана, сада недоступна за посетиоце. На овај
начин биће употпуњена богата културно-туристичка понуда Бача и
повећана његова атрактивност, уз примену савремених музеолошких
стандарда.
јануар-децембар 2015. године
Током 2015. године у оквиру пројекат РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФРАЊЕВАЧКОГ
САМОСТАНА У БАЧУ, који се финансира средствима ЕУ у оквиру
програма Љубљански процес II – Регионалног програма за културно и
природно наслеђе југоисточне Европе, реализоване су следеће
активности:
- спроведен је поступка ЈН за извођење радова предвиђених пројектом
(реализацију и финансирање спроводи Делегација ЕУ у Београду, у
сарадњи са Покрајински заводом за заштиту споменика културе);
- спроведен је поступак јавних набавки у циљу набавке намештаја и
материјала за будућу музејску поставку у Фрањевачком самостану;
- Покрајински завод за заштиту споменика културе је, у сарадњи са
бројним експертским институцијама из земље и иностранства, израдио

план интерпретације Фрањевачког самостана у контексту умреженог
модела интерпретације културног наслеђа општине Бач (будућег
Дифузног музеја општине Бач);
- Покрајински завод за заштиту споменика културе спровео је
континуирано археолошко праћење и надзор током извођења
инфраструктурних радова у самостан, а такође су
- реализовани послови везани за истраживање, обраду, валоризацију и
инвентарисање етнографског материјала у циљу избора, конзервације и
рестаурације предмета и израде концепта будуће презентације
нематеријлног културног наслеђа општине Бач из збирке самостана, као
дела целовети музејске поставке.

Фрањевачки самостан у
Бачу

Рестаурација и
конзервација
Фрањевачког
самостана у Бачу

Из историје Фрањевачког
самостана.....

Део самостанског конака у коме
ће бити смештена музејска
збирка....

....Део самостана доступан
посетиоцима....

Богата самостанска ризница – део
библиотеке....

