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ATRIUM - Arhitektura totalitarnih režima XX. stoljeća u gospodarenju
urbanim razvojem - je ambiciozan projekt koji ima za cilj da toj arhitekturi
pristupi kao vrijednoj kulturnoj baštini i sjećanju na nju pridoda veći značaj, te da
je odredi kao ključni element europske arhitekture dvadesetog stoljeća.
Projekt je ambiciozan u svojim ciljevima ali isto tako u širini i različitosti
partnera koji u njemu sudjeluju.
U projekt je uključeno 18 partnera iz 11 različitih zemalja sa područja
jugoistočne Europe. Partneri dolaze iz Italije, Slovenije, Bugarske, Mađarske,
Slovačke, Rumunjske, Grčke, Hrvatske, Srbije, Albanije i Bosne i Hercegovine,
sa zajedničkom željom da prepoznaju arhitektonsko nasljeđe različitih
totalitarnih režima kroz koje su prošli u dvadesetom stoljeću, kako
sa kulturnog tako i sa povijesnog stajališta.
Kao rezultat Projekta ATRIUM, a koristeći se raznim istraživanjima, ekonomskim
studijama i drugim odgovarajućim dokumentima, izradit će se poseban dosje
koji će se prezentirati Vijeću Europe radi odlučivanja o statusu projekta
kao Europske kulturne rute. To će ujedno otvoriti mogućnosti
ekonomske valorizacije pojedinih lokacija.
Trajanje projekta: siječanj 2011. - lipanj 2013.

Jointly for our
common future

Općina Forli / Italija
Regija Forli - Cesena / Italija
Sveučilište Ljubljana, Arhitektonski fakultet, Ljubljana / Slovenija
Općina Velenje / Slovenija
Nacionalni institut za nepokretnu kuturnu baštinu, Sofija / Bugarska
Općina Dimitrovgrad / Bugarska
Sveučilište Szechenyi Istvan, Gyor / Mađarska
Lokalna uprava Gyora sa Županijom Rank / Mađarska
Slovačka akademija znanosti - Institut graditeljstva i arhitekture, Bratislava / Slovačka
Metropolija Moldavije i Bukovine - Nadbiskupija Iassi / Rumunjska
Institut za inovacije i održivi razvoj AEIPLOUS, Patras / Grčka
Institut kulturno - obrazovnih tehnologija, ATHENA - Centar za istraživanja i inovacije
u informatici, komunikacijama i tehnologijama znanja, Xhanti / Grčka
Grad Labin / Hrvatska
Fond mikroregionalnog klastera turizma, Subotica-Palić / Srbija
Općina Tirana / Albanija
Rotor - organizacija za regionalni razvoj turizma, Doboj / Bosna i Hercegovina
Ministarstvo kulture, Sofija / Bugarska
Općina Raša / Hrvatska

Labin: Trg labinskih rudara - Zgrada "Čeva" i Kula

Partneri na projektu

www.atrium-see.eu

