
ART NOUVEAU 
fenntartható védelme és örökségének 
népszerűsítése a Duna-menti régióban

Az együttműködés folyamata
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MIÉRT VAN SZÜKSÉG A PROJEKTRE?

A szecesszió a Duna-menti régióban számos városkép 
sajátos eleme. Az Art Nouveau mozgalom ebben a 
térségben a bécsi szecesszióból nőtte ki magát, majd 
meghatározó szerepet töltött be, és a 19. század végén és a 
20. század elején erős befolyást gyakorolt a várostervezésre 
és építészetre.

A szecessziós műemlékeket általában építészeti, 
kézműves és művészeti gyöngyszemeknek tartják, 
mégis ezek a helyi értékek még a helyiek lakosok által 
is gyakran felderítetlenek maradnak és nem váltak igazi 
turistalátványossággá.

Mivel a Duna-menti régió több országa városi 
környezetének jellegzetes vonása az Art Nouveau, 
ezért elmondható, hogy erős egyesítő ereje összekötő 
kapocsként szolgálhat. A 8 ország 13 partnerszervezetének 
tagjai felismerték ezt a lehetőséget. A szecesszió 
fenntartható és zavartalan védelme, valamint újraélesztése 
és népszerűsítése iránti igénynek eleget téve, ez az 
együttműködés egész sor szorosan összefüggő, ágazatközi 
védelmi és újjáélesztési tevékenységet irányoz elő.
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MI A PROJEKT CÉLJA?

A projekt egyik célja, hogy felosztva a partnerek 
között a Duna-menti régió városaiban a szecessziós 
örökséget, tovább erősítse és kiszélesítse az ez irányú 
együttműködést, és ily módon a szecessziós kulturális 
örökség megőrzésére irányuló erőfeszítéseket összehangolja, 
valamint egymás tevékenységét kiegészítve, lehetővé tegye 
a témával kapcsolatos ismeretek és tapasztalatok cseréjét. 

A szecessziós örökség fenntartható irányítása, a kulturális 
értékek iránti érdeklődés és a korszerű városfejlesztésből 
eredő szükségletek közti ellentétek kibékítése különleges 
szaktudást igényel a partnerek részéről. A projekt 
megvalósítása növeli az érdekelt felek kapacitását, hogy 
ezeknek a kihívásoknak minél eredményesebben eleget 
tudjanak tenni. 

A projekt célja, hogy közös és összehangolt eszközök és 
kampányok segítségével megismertesse, összehangolja 
és növelje a szecessziós örökség népszerűségét a Duna-
menti régió városiban.
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MILYEN FORRÁSOKKAL RENDELKEZIK A PROJEKT? 

A projektet a Transznacionális DUNA Együttműködési 
Program támogatásából valósítjuk meg. 

A projekt teljes költségvetése 1.649.559 euró, amelyből 
1.206.795,15 euró az ERDF-alapokból, míg 195.330 
euró az IPA-alapokból kerül kifizetésre. A költségvetés 
fennmaradó részét az érdekelt partnerek saját országaik 
hozzájárulásából biztosítják. 

A projekt megvalósítása 2017. január 1-je és 
2019. június 30-a között történik. 

Az együttműködés felöleli a szecesszió különleges 
sajátosságaival rendelkező földrajzi területeket a 
Duna-menti régióban, kiegyensúlyozza a többszintű 
együttműködést és a multidiszciplináris szaktudást, 
valamint biztosítja a források felelősségteljes és hatékony 
felhasználását. A projekt széleskörű hozzáértést és 
nagyszámú különböző szakember együttműködését 
irányozza elő, amelynek az a célja, hogy előkészítse azt 
az együttműködést, ami a Duna-menti régió szecessziós 
örökségének védelmére és népszerűsítésére, valamint a 
leghatékonyabb módszerek feltárására irányul.



4

MI A FELADATUNK?

A digitalizálási folyamatot oly módon végezzük el, hogy a 
Duna-menti régió szecessziós öröksége legértékesebb 
műemlékeinek és értékeinek bemutatására digitális tárhelyet 
hozunk létre. Ez a digitális tárhely olyan adatbázis, amelyhez 
hozzáférhetősége van minden partnernek, és amely össze van 
kapcsolva más kulturális portálokkal is. A tárhely mozdítható és 
mozdíthatatlan szecessziós örökséget, különböző formátumú, a 
Duna-menti régióban található digitális kulturális tartalmakat (3D 
tárgyakat, videókat, szövegeket, fényképeket, leírásokat) mutat be.
A projekt olyan stratégiai dokumentumot is kidolgoz, amely 
előirányozza a Duna-menti régió szecessziós örökségének 
még hatékonyabb védelmére és népszerűsítésére irányuló 
tevékenységeket. A szecessziós örökség legértékesebb részeinek 
átfogó felbecsülése még mindig nem történt meg ebben a 
térségben. Az említett tevékenységek makroregionális szinten 
felölelik a teljes örökség feltérképezését, majd ennek alapján 
mint a Duna-menti régió szecessziós örökségének védelmét és 
népszerűsítését célzó irányelveket, meghatározzák a stratégia 
dokumentumot és az ezzel kapcsolatos akciótervet. E rendkívül 
értékes örökség megfelelőbb konzerválását végző kapacitások 
javítása érdekében, a projektben két átfogó elemzés kerül 
kidolgozásra:
• Tanulmány a szecessziós épületdekorációról, amely a 
tevékenységekbe bevonja a Duna-menti régió szakembereit, 
és más elismert szakembereket is, akik meghatározzák az e 
területen épített szecessziós épületek konzerválásához szükséges 
módszereket és eljárásokat; 
• Tanulmány a Duna-menti régió nagy számú szecessziós 
épülettel rendelkező modern városközpontjai köztereinek 
kihasználásáról.
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A projekt városfejlesztési szempontból, és a szakemberek 
véleményét figyelembe véve, szabályozza a szecessziós 
örökség védelmére irányuló irányelvek kidolgozását és 
elfogadását. Nagyvárad és Szabadka a védett területekre 
vonatkozóan, kidolgozza saját városfejlesztési terveit, 
kiemelve a város központi részeiben lévő köztereken 
belüli funkcionális és engedélyezett infrastrukturális 
beavatkozásokat, különös tekintettel azokra a helyekre, 
ahol a legtöbb szecessziós örökség van.

A projekten belül létrehozzuk a licenccel rendelkező és a 
szecesszió különböző területeinek tanulmányozásával 
foglalkozó szakemberek egységes adatbázisát, amely 
kutatókat, restaurátorokat, művészettörténészeket és 
műépítészeket gyűjt össze. Ezt az adatbázist folyamatosan 
bővítjük és frissítjük a projekt befejezése után is.

A Duna-menti régióban található szecessziós örökség 
megerősítése és vele kapcsolatos ismeretek frissítése 
céljából 5 mesterkurzust szervezünk a szecesszió 
védelmével összefüggő öt legfontosabb témában, 
melyek a következők: restaurálás, építészet, várostervezés, 
művészettörténet/muzeológia és a kulturális örökség 
nyilvános irányítása. Ezek a kurzusok elősegítik az említett 
örökséggel kapcsolatos ismeretek naprakésszé tételét a 
rendelkezésre álló legkorszerűbb fejlesztési irányvonalak 
alkalmazásával, valamint biztosítják a know-how kezelési 
módszerhez való zavartalan hozzáférést a teljes Duna-
menti régióban.
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A projekt folyamán kidolgozzuk az Art Nouveau web 
mobile app interaktív földrajzi helyalapú alkalmazását, 
amely felhasználói a turisták, az idegenvezetők, a 
közösség, az önkormányzatok, az örökségi szakértők és a 
közigazgatásban dolgozók lesznek. Az alkalmazás nagy 
hangsúlyt fektet a szecessziós örökséggel összefüggő 
tudatosság és érdekeltség fokozására a Duna-menti 
régióban. 

Az együttműködés folyamán egy egész sor rendezvényt 
szervezünk a Szecesszió Világnapja elnevezésű 
ünnepségek keretében 2017 júniusában és 2018 
júniusában. A programsorozaton belül kisebb kiállításokat 
és műhelymunkákat, ingyenes idegenvezető által vezetett 
helyi turistaprogramokat és más eseményeket szervezünk, 
amelyek egyaránt vonzóak a helyi közönség és a turisták 
számára, és amelyek folyamán aktív résztvevőként 
bevonják az érdeklődőket az eseményekbe. A 
rendezvényekkel kapcsolatos információk hozzáférhetőek 
lesznek a honlapokon és a közösségi médiában. 

A projekten belül filmet mutatunk be a Duna-menti 
régióban található szecessziós örökségről. A film a 
legfőbb hangsúlyt a szecessziós mozgalom sajátos 
megnyilvánulásaira és legfontosabb elemeire helyezi 
az említett földrajzi térségben. A film hozzáférhető lesz 
a partnerek honlapjain a projekten belül kifejlesztett 
digitális tárhely részeként, valamint a filmet népszerűsítik 
a nemzeti és regionális médiákon (beleértve a közösségi 
médiákat) keresztül.



PARTNEREK

AUSZTRIA
MAK OSZTRÁK IPARMŰVÉSZETI/KORTÁRS MŰVÉSZETI MÚZEUM BÉCS – www.mak.at

BULGÁRIA
ORSZÁGOS AKADÉMIAI KÖNYVTÁR ÉS
INFORMÁCIÓS RENDSZER ALAPÍTVÁNY – www.nalis.bg

HORVÁTORSZÁG
IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM ZÁGRÁB – www.muo.hr

MAGYARORSZÁG
IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM BUDAPEST – www.imm.hu
SZEGED ÉS TÉRSÉGE TURISZTIKAI NONPROFIT KFT. – www.szegedtourism.hu

ROMÁNIA
NAGYVÁRAD ÖNKORMÁNYZATA – www.oradea.ro
ROMÁN KULTURÁLIS ÉS NEMZETI ÖRÖKSÉG INTÉZETE – www.patrimoniu.gov.ro

SZERBIA
SZABADKA VÁROS – www.subotica.rs
KÖZTÁRSASÁGI MŰEMLÉKVÉDELMI INTÉZET – www.heritage.gov.rs

SZLOVÉNIA
SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG VÁROSTERVEZÉSI INTÉZETE – www.uirs.si

TÁRSULT STRATÉGIAI PARTNEREK

BELGIUM
RESEAU ART NOUVEAU NETWORK – www.artnouveau-net.eu

ROMÁNIA 
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS
EURÓPAI ALAPOKÉRT FELELŐS MINISZTÉRIUM – www.mdrap.ro
ICOMOS ROMÁNIA – www.icomos.ro

További információért látogasson el a 
www.interreg-danube.eu/art-nouveau

honlapra.


