
ПРОГРАМА 

Міжнародного семінару-практикуму  

«АКТУАЛІЗАЦІЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ І СТАЛИЙ ТУРИЗМ»  

у рамках днів Європейської спадщини в місті Харкові   

 18 вересня 2019 р.  

Час проведення: 10.00.-13.00 

Місце проведення: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 10,  Будинок вчених 

Модератор: Рязанова Світлана Євгенівна 

 

Вітальне слово Директора Департамента міжнародного співробітництва 

Харківської міської ради Рудя Віктора Олександровича (заступника Директора 

Департаменту Згурська Юлія Вікторівна) / 5 хв. 

 

Модуль 1. (10:05 – 10:45) 

Сучасні тренди в актуалізації спадщини задля сталого туризму 

10:05. Жукова Олена  (пам’яткознавець, фахівець з  музеєфікації і туризму) 

«Актуалізація культурної спадщини: сучасні тренди та перспективи» / 20 хв. 

10:25. Новікова Ганна (пам’яткознавець, фахівець з середовищної 

музеєфікації) «Середовищна музеєфікація в забезпеченні сталого розвитку 

туризму». / 15 хв. 

Запитання до спікерів / 5 хв. 

 

Модуль 2. (10:45 – 11:30) 

Досвід актуалізації КС задля розвитку туризму за межами України 

10:45 Шуляковська Анна (Пані Консул Польської республіки) «Досвід 

ревіталізації культурної спадщини в Польші» / 5 хв. 

10:50. Амуж Амін (експерт з розробки та реалізації регіональних стратегій 

розвитку економіки та туризму Франції) «Досвід ревіталізації культурної спадщини 

у Франції» / 40 хв 

Запитання до спікерів / 5 хв. 



  

ПЕРЕРВА / 30 хв. 

11:30 – 12:00. Кава-брейк, трапезна, 1-й поверх. 

 

Модуль 3. (12:00 – 12:25). 

Наукові дослідження в сфері актуалізації культурної спадщини 

12:00. Куліков Володимир (історик, доцент Central European University 

(Центральноєвропейський університет, м. Будапешт, Угорщина) «Культурна 

спадщина та спільноти: досвід міжнародного проекту Горизонт 2020 “OpenHeritage” 

/10 хв. 

12:10. Рачков Євген (історик, доцент кафедри історіографії, джерелознавства 

та археології історичного факультету ХНУ імені В.Н.Каразіна) «Проблеми 

актуалізації культурної спадщини: про завдання та методологію наукового проекту 

"CityFace"" / 10 хв. 

Запитання до спікерів / 5 хв. 

 

Модуль 4. (12:25 – 12:45). 

Досвід ревіталізації  культурної спадщини в Харкові 

12:25. Пілюгін Сергій (директор проекту «Арт-завод «Механіка») / Ліпакова 

Юлія (директорка з розвитку та PR) «Досвід Проекту «Арт-завод «Механіка» / 10 

хв. 

12:35. Пухкан Катерина (провідний маркетолог ТОС компанія "СтройСіті")   

«ІТ-парк Мануфактура як приклад креативного проекту з розвитку ревіталізації і 

актуалізації культурної спадщини в Харкові» / 10 хв. 

Запитання до спікерів / 5 хв. 

 

Заключне слово: Рязанова Світлана / 5 хв. 


