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Scopul workshop-ului este de a asigura un cadru oportun de prezentare și dezbatere a
problematicii complexe a patrimoniului industrial (inventariere, conservare, promovare, reutilizare)
de către specialişti din diferite domenii relaţionate.
Obiectivele workshop-ului sunt legate de evidențierea tendinţelor actuale din domeniul
gestiunii patrimoniului industrial, axate mai ales pe promovarea şi conversia acestuia.
Promovarea şi conversia patrimoniului industrial pot fi individualizate ca principale acţiuni
necesar a fi demarate în perioada actuală pentru “lansarea” obiectivelor industriale pe piaţa
culturală. În acest sens, țintele sunt:


individualizarea obiectivelor industriale în conştiinţa turiştilor şi trezirea interesului
acestora de a le vizita.



atragerea decidenților în procesul de transformare a „vechii industrii” în patrimoniu.

În general, conversia şi promovarea culturală a patrimoniului industrial sunt menite să pună
în valoare valenţele acestuia (arhitecturală, tehnologică, culturală, istorică), precum și utilitatea sa
culturală şi economică. Totodată, conservarea şi promovarea elementelor de patrimoniu industrial
reprezintă acţiuni necesare pentru sublinierea specificului cultural al comunităţilor în care industria
a jucat un rol important.

APEL LA CONTRIBUȚII
SECŢIUNI TEMATICE ale workshop-ului:
 conceptualizarea patrimoniului industrial (definiţie; tipologie; modele de conservare;
patrimoniul industrial ca resursă culturală; aspecte legislative privind conservarea şi
clasificarea siturilor industriale ca monumente istorice).
 abordarea ecologică şi economică a patrimoniului industrial.
 modele de bune practici în conservarea şi reutilizarea inteligentă a elementelor de
patrimoniu industrial.
 promovarea patrimoniului industrial (aplicaţii mobile inovative; tehnologie digitală;
promovare prin evenimente; ş.a.).
 patrimoniul industrial din muzeele tehnice (proiecte şi noi abordări de prezentare).
 turismul industrial.

ÎNREGISTRARE
Termen limită de înscriere* și de trimitere a rezumatelor:
30 noiembrie 2014
Titlul lucrării și rezumatul (max. 400 cuvinte) se vor trimite la adresa de email:
krysten1009@yahoo.com (persoană de contact: Cristina Merciu).
Lucrările prezentate în cadrul workshop-ului au posibilitatea de a fi publicate în revista Analele
Asociaţiei Profesionale a Geografilor din România, cu respectarea regulilor de redactare ale
acesteia: http://apgr.eu/analele-APGR.php.
Programul workshop-ului se va transmite după termenul limită de înregistrare.
Nu se percepe taxă de participare.
Loc de desfășurare: Sediul APGR, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 1, Sector 1, Bucureşti.
*Un autor poate participa cu maxim două lucrări (comunicări orale sau postere), ca unic autor
sau coautor.

