Назив пројекта

Адаптација и санација Врдничке куле и приступног пута у
фунцији одрживе заштите културног наслеђа, допуне културних
и туристичких садржаја Врдника и развоја локалне заједнице
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Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

Циљ пројекта је: заштита и рехабилитација највреднијег археолошког,
индустријског и техничког наслеђа Врдника, његово стављање у
фунцију одрживог развоја Врдника и општине Ириг; увећање вредноси
и значаја културног капитала очувањем, афирмацијом и презентовањем
непокретне културне баштине; обезбеђивање услова за одрживо
коришћење сада недоступног културног наслеђа; иновирање и
употпуњавање
туристичке понуде Врдника и општине Ириг, уз
постизање економски исплативог коришћења Врдничке куле, њене
обнове и повећавање локалног просперитета локалне заједнице; развој
и јачање културног дијалога; развој свести о универзалном значају
културног наслеђа као цивилизацијској, заједничкој, тековини и јачање
свести о потреби и значају очувања културног наслеђа и његовим
потенцијалима у развоју локалне заједнице.
На узвишењу изнад Врдника, налазе се остаци некадашњег утврђеног
града, који се први пут спомиње 1315. године. Данас су сачувани
остаци ојачања утврђења - контрафоре на јужним бедемима, зидови око
некадашњег подграђа код улазне капије и бранич-кула. Истраживања и
археолошка ископавања, адекватна рестаурација и конзервација,
обезбедиће доступност културног добра и његово стављање у функцију
одрживог
развоја
локалне
заједнице.
Такође,
рехабилитација
индустријског, техничког и грађевинског наслеђа Врдника, везаног за
развој Врдничког рудника мрког угља, обезбедиће изградњу
специфичног идентитета овог насеља и допунити, и сада атрактивну,
туристичку понуду Бање Врдник, додатним атрактивним садржајима
јануар-децембар 2015. године
Током 2015. године у оквиру овог вишеслојног пројекта реализоване су
различите активности, у којима су учествовале бројен институције,
установе културе и удружења грађана које се баве заштитом и
промоцијом културног наслеђа општине Ириг и, посебно, Врдника.
У оквиру пројекта реализоване су следеће активности:
- теренско археолошко истраживање простора Врдничке куле у циљу
израде плана археолошких истраживања у 2016. годиини, које је
спровео Покрајински завод за заштиту споменика културе у
петроварадину у оквиру својих редовних програмских активности, током
археолошких радова проширена су сазнања о границама некадашњег
Врдничког града, величини ове фортификације, а на локалитету су
пронађени налази који сведоче о животу овог утврђеног града у
средњем веку, али су пронађени и остаци који сведоче да је простор на
коме је касније саграђена Врдничка кула био настањен и у млађем
каменом добу;
- теренско иастраживање и анектирање становништва Врдника са
циљем
истраживања
и
проучавања
историје
рударства
и
традиционалног живота у Врднику, евидентирарања података,

прикупљања грађе, припреме и постављања сталне музејске поставке
(2015-2017. година) у Дому рудара (Касини) у Врднику, чију је
реализацију водио Музеј Војводине у Новом Саду;
- извршена је адаптација и санација зграде Дома рудара (Касине) у
Врднику, у оквиру подпројекта заштите и презентације индустријског и
техничког наслеђа Врдника, са циљем обезбеђивања адекватног
простора за реализацију културних садржаја у Врднику, смештај
огранка библиотеке Српске ччитаонице у Врднику, смештај канцеларије
месне заједнице и матичног уреда, али и део за смештај сталне музејске
поставке посвећене седам векова дугој историји насеља Врдник;
активности на реализацији адаптације објекта спровела је општина
Ириг, и
- обележавање јубилеја 700. година постојања Врдника манифестацијом
ВЕЛИКО ПУТОВАЊЕ КРОЗ ЧУДЕСНУ ИСТОРИЈУ ВРДНИКА и припремањем
документације за подизање споменика рудару испред Дома рудара
(Касине) у Врднику.
Активности везане за приступни пут Врдничкој кули, реализује, у
оквиру својих надлежности и могућности, општина Ириг.
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Археолошка ископавања
Врдничке куле (2015. година)

