Arkitektura e Regjimeve Totalitare në Menaxhimet Urbane
është një projekt ambicioz i cili synon të vendosë në një fokus më të madh një
element kyç të historisë, trashëgimisë dhe memories së shekullit të njëzetë.
Është shumë ambicioz në qëllimin që ka, por gjithashtu dhe
në shtrirjen dhe natyrën e partneritetit.
Në projekt marrin pjesë 18 partnerë nga 11 vende të ndryshme nga
hapësira e Europës Juglindore. Partnerët janë nga Italia, Sllovenia,
Bullgaria, Hungaria, Sllovakia, Rumania, Greqia, Kroacia, Serbia, Shqipëria dhe
Bosnje-Hercegovina, dhe të gjithë ndajnë dëshirën për t'u fokusuar nga
pikëpamja kulturore dhe historike, tek trashëgimia arkitekturore e regjimeve të
ndryshme totalitare që ato kanë përjetuar në shekullin e njëzetë.
Nëpërmjet ATRIUM, hulumtimet, studimet ekonomike, dokumentacionet &
mjetet do të përgatiten, për të paraqitur një dosje të veçantë pranë Këshillit të
Europës, për t'u njohur nga ky institucion si Itinerar Kulturor Europian.
Ky do jetë dhe një sistem levash për vlerësimin ekonomik të
territoreve të partnerëve.
Kohëzgjatja e projektit: Janar 2011 – Qershor 2013
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Bashkia e Forlisë/Itali
Provinca e Forli - Çezenës/Itali
Universiteti i Ljubjanës, Fakulteti i Arkitekturës, Ljubjanë/Slloveni
Bashkia e Velenjës/Slloveni
Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore të Paluajtshme, Sofje/Bullgari
Bashkia e Dimitrovgradit /Bullgari
Universiteti “Szecheny Istvan”, Gyor/Hungari
Qeverisja vendore e Gyor me Qarkun e Rankut/Hungari
Instituti i Ndërtimit dhe Arkitekturës i Akademisë Sllovake të Shkencave, Bratisllavë/Sllovaki
Metropolitana e Moldavisë dhe Bukovinës – Arqipeshkvia e Iasit/ Rumani
Instituti për Inovacion & Zhvillim të Qëndrueshëm AEIPLOUS, Patras/Greqi
Instituti Teknologjik Kulturor & Arsimor, ATHENA – Qendra për Kërkim & Inovacion në Informacion,
Komunikim dhe Njohuri Teknologjike, Ksanti/Greqi
Qyteti i Labinit/Kroaci
Fondi për klusterin e turizmit mikrorajonal Subotika-Paliç/Serbia
Bashkia e Tiranës/Shqipëri
Rotor – organizata për zhvillimin e turizmit në rajonin e Dobojit/ Bosnjë-Hercegovinë
Ministria e Kulturës, Sofje/Bullgari
Bashkia e Rasës/Kroaci
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