Ústecký kraj na cestě ke světovému dědictví
odborný seminář

26. května 2016 | Centrum pevnostního stavitelství Terezín
OBLASTNÍ
MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH

Program:
09:00–10:00

Registrace
Káva

10:00–10:10

Zahájení
Úvodní slovo

10:10–10:30

Ústecký kraj na cestě ke světovému dědictví

10:30–10:50

Prezentace a propagace hodnoty pevnosti
Terezín

Jitka Šrejberová, autorka stejnojmenné publikace

Jolana Tothová - Jiří Smutný, Centrum pevnostního
stavitelství Terezín

10:50–11:10

Krupka na cestě ke světovému dědictví

11:10–11:30

Inventarizace staveb chmelařského
dědictví - dokumentace skladů chmele
na území Žatce

Rostislav Kadlec, Město Krupka

Petr Bažant, HUML & VANÍČEK,
ateliér pro architekturu a projektování staveb

11:30–11:50

Terezín – město změny

11:50–12:30

Oběd

12:30–12:50

ArchaeoMontan 2018 - výsledky a vize
mezinárodního výzkumu středověkého
hornictví v Krušných horách

Jiří Hofman, Terezín - město změny, zájmové sdružení
právnických osob

Petr Lissek , Ústav archeologické památkové péče
severozápadních Čech v Mostě, v.v.i.

12:50–13:10

Co nevíme o historických sušárnách
chmele aneb Od nominace k dokumentaci
Lucie Radová, Národní památkový ústav,
ú.o.p. v Ústí nad Labem

13:10–13:30

Projekt Forte Cultura a možnosti další
spolupráce mezi fortifikačními památkami
Ilona Zatloukalová, Pevnost Josefov

13:30–14:00

Káva

14:00–16:00

Exkurze po vybraných památkách
pevnostního města

16:00–17:00

Diskuse s občerstvením
Ukončení

Dne 26. května 2016 pořádá Ústecký kraj za finanční
podpory Ministerstva kultury ČR a ve spolupráci
s Centrem pevnostního stavitelství Terezín, Městem
Terezín a Oblastním muzeem v Litoměřicích, příspěvkovou
organizací, odborný seminář pro odbornou i laickou
veřejnost s názvem Ústecký kraj na cestě ke světovému
dědictví. Seminář má za úkol představit rozvojové projekty
a problematiku kulturních statků nominovaných na Seznam
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO,
nacházejících se na území Ústeckého kraje, kterými jsou:
Pevnost Terezín; Žatec, město chmele; Hornická kulturní
krajina Krušnohoří/Erzgebirge.

Místo konání:
Centrum pevnostního stavitelství Terezín
Retranchement V, Školní 43, Terezín
GPS 50.5121033°N, 14.1453608°E
Vjezd na parkoviště Retranchementu z ulice Pražská,
parkování pro účastníky semináře zdarma.
Účastnický poplatek není požadován, pouze registrace
do 20. května 2016 na e-mail: strnadova.k@kr-ustecky.cz.
Kontaktní osoba ve věcech organizačních:
Adam Šrejber, Krajský úřad Ústeckého kraje
telefon 475 657 286, e-mail: srejber.a@kr-ustecky.cz.
Pořadatel semináře si vyhrazuje změnu programu.

