Назив пројекта

Пројекат: Рехабилитација културног наслеђа у функцији
одрживог развоја локалне заједнице ВЕКОВИ БАЧА – Формирање
Едукативног центра у подграђу Тврђаве Бач

Приоритет

II

Мера

2.4.

Вредност
за 2014. годину

4.384.320,00 рсд

Покрајински
секретаријат/
Управа/Служба
(Известилац)

Циљ пројекта

Кратак опис
пројекта

Период
реализације
пројекта

Постигнути
резултати
у 2014. години

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 2014. године
Током 2014. 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,
реализовао је у Едукативном центру и на другим локацијама општине
Бач, између осталог:
- завршну фазу радова на изградњи Едукативног центра ВЕКОВИ БАЧА,
седишта Фонда ВЕКОВИ БАЧА, центра свих пограмских активности
везаних за реализацију пројекта ВЕКОВИ БАЧА и туристичког пунка за
обилазак споменичког наслеђа општине Бач; ове пројектне активности
је у целости суфинансирао Покрајински секретаријат за културу и јавно
информисање;
- целодневну посету и облизак културног наслеђа општине Бач за шефа
Делегације ЕУ и амбасадоре земаља чланица ЕУ у Србији, представнике
Министарства културе и информисања, Покрајинског секретаријата за
културу и јавно информисање и локалне самоуправе, а поводом почетка
реализације пројекта Рехабилитација Фрањевачког самостана у Бачу,
који се финансира средствима ЕУ у оквиру програма Љублански процес
2; гости су обишли Фрањевачки самостан, Тврђаву у Бачу и подграђе,
Едукативни центар ВЕКОВИ БАЧА и манастир Бођани, упознали су се и
са осталим пројектима који се реализују у оквиру пројекта ВЕКОВИ
БАЧА (пројекат ХЕРОМАТ, рестаурација фрескоживописа у манастиру

Бођани, фресака и старих и ретких књига у Фрањевачком самостану), а
сусрели су се и са чуварима традиције који негују старе занате, као
делу нематеријалног културног наслеђа и значајним развојним
потенцијалиом ове локалне заједнице; посета је реализована уз
активно партнерско учешће експерата Покрајинског завода за заштиту
споменика културе, Технолошког факултета и Галерије Матице српске у
Новом Саду;
радионицу у вези имплементације Европске конвенције о предлу,
која је ратификована у Републици Србији и за коју је у поступку израда
Акционог плана; такође, у оквиру Дана европске баштине 2014. године,
одржан је и округли сто Културни предео - прилика за економски развој
базиран на културном и природном наслеђу;
више презентација пројекта ВЕКОВИ БАЧА у земљи
и
иностранству, у сарадњи са партнерима из Покрајинског завода за
заштиту споменика културе у Петроварадину, и то: на Регионалној
конференцији Културно наслеђе као кључ за одрживи развој у
Дубровнику (Хрватска), Међународном сајму конзервацие у Ферари
(Италија), на Првом националном научном скупу Лантерна: Нуклеарне и
друге аналитичке технике у изучавању културног наслеђа – заштита
баштине између природних и друштвених научних области у Галерији
Матице српске у Новом Саду, и другим скуповима;
активности везане за реализацију међународних пројеката које, у
оквиру пројекта ВЕКОВИ БАЧА, подржавају међународни фондови, и то:
радне састанке експертског тима пројекта ХЕРОМАТ, подржаног 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 има за циљ проширивање његове религијске намене у
образовне, културне и туристичке сврхе, чиме ће се промовисати
међукултурни и међурелигијски и интеррелигијски дијалог и обезбедити
одрживо коришћење културног наслеђа;
једнонедељну студентску уметничку радионицу и завршни скуп у
оквиру пројекта Панонски пут уметности – оснаживање сарадње и
умрежавање високообразовних институција у пољу уметности и
екологије, суфинансираног путем ИПА програма прекограничне сарадње
Хрватска -Србија, који реализују Академија уметности у Новом Саду и
Умјетничка академија у Осијеку (Хрватска); студенти, учесници
пројекта реализовали су у залеђу Бачке тврђаве lend art инсталацију у
облику знака бесконачности, која ће остати на месту где је изведена
као заметак неког будућег парка или музеја скулптура на отвореном;
Пету Летњу школу архитектуре 2014. године са темом земље
Технологија градње земљом: одржавање и заштита земљане
архитектуре, мониторинг и енергетски менаџмент;
манифестацију Дани европске баштине 2014. године, а чија тема
је 2014. године била Језик и писменост и током које су реализовани
бројни програми намењени јавности (округли сто, изложба 170 година
заштите културног наслеђа у Србији, дечија радионица Мали свет
наслеђа, концерт на Тврђави, концерт Гудачког квартета Београдске
филхармонијеу Фрањевачком самостану, сајам старих заната витешки
турнир Витезови зеленог барјака, традиционални Етно сабор, и друго);
Међународни Волонтерски камп 2014. године, и друге програме.
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