
 

 
 
  

 

 

Exemplele de bună practică ale regiunii Boemia de Sud  

prezentate partenerilor proiectului MOMAr  

în cadrul vizitei de studiu desfășurată în  perioada 23-24 Martie 2022 

 

 

Partenerii proiectului european MOMAr (Modele de management pentru patrimoniul rural 

singular), condus de Guvernul Provinciei Zaragoza, au efectuat o vizită de studiu în Boemia de Sud, 

Cehia pentru a cunoaște bunele practici din managementul patrimoniului care sunt dezvoltate în 

regiune, astfel putând să evalueze posibila integrare a acestora în modelele de management ale fiecărei 

regiuni partenere. 

Desfășurat pe parcursul celor două zile, 23 și 24 martie, evenimentul a fost găzduit de Agenția 

de Dezvoltare Regională din Boemia de Sud (RERA), reunind toți partenerii din proiect -  Guvernul 

Provinciei Zaragoza (Spania), Unitatea Administrativă Teritorială a Județului Mehedinti (România), 

Provincia Groningen (Țările de Jos), Ministerul Dezvoltării Regionale și Transporturilor din Saxonia-

Anhalt (Germania), cât și stakeholderii din fiecare țară care au avut ocazia să se alăture evenimentului 

și să învețe din experiențele împărtășite de partenerul gazdă. 

Vizita a început în orașul Hluvoboká nad Vltava cu o conferință de prezentare a patrimoniului 

local și a Organizației de Management a destinației  Budějovicko-Hlubockoa, susținută de către Tomas 

Polansky - directorul Biroului Regional de Turism, care a prezentat cele mai importante activități din 

zonă și metodele de creare, promovare și dezvoltare a acestora. A urmat o vizita la castelul orașului, 

cel mai vizitat sit din regiune, o construcție din secolul XIII, reconstruită în secolul XIX.              

             

După-amiaza a fost dedicată cunoașterii reutilizării locurilor istorice în scopuri sociale, grupul 

deplasându-se la Písek, unde a fost prezentată o veche fabrică de malț ca exemplu de reconstrucție a 

patrimoniului industrial pentru folosirea sa în scopuri sociale, clădirea fiind în prezent un centru 

educațional pentru copii,  în care se organizează expoziții temporare și permanente, cu un real succes 

în rândul populației locale.  



 

 
 
  

 

Vizita a continuat la Biblioteca Municipală din Soběslav, prezentată participanților ca un 

exemplu de succes în recuperarea unui spațiu istoric dezafectat - un castel medieval din secolul al 

XIV-lea, proprietate a familiei Rosenberg, care printr-un proiect sustenabil de reconversie a clădirii 

istorice, oferă acum localnicilor și turiștilor un spațiu comun dedicat culturii. După ani de abandon, 

localnicii au decis să-i revoce demolarea și să-i dea o nouă viață, transformând acest castel gotic într-o 

bibliotecă, respectând construcția veche și integrând-o, folosind oțel și sticlă pentru părțile renovate. 

După cum a afirmat Michaela Pimperová, șeful centrului de informare al orașului Soběslav, biblioteca 

găzduiește concerte, lansări de carte și alte evenimente culturale și sociale în fiecare an. 

        

A doua zi a evenimentului a început cu o vizită la monumentul Jan Žižka de la Trocnov, unde 

Miroslav Petrovský  - responsabil monument și Lukáš Faktor- șeful departamentului educațional al 

Muzeului Boemiei de Sud, le-au prezentat participanților această replică a unei ferme din Evul Mediu 

reconstruită cu materiale și tehnici originale. Acest complex, încă în construcție, denumit în onoarea 

eroului național, Jan Žižka, evocă atmosfera unei ferme yeoman, una în care ar fi putut crește Jan 

Žižka din Trocnov.  

 Un alt exemplu de bună practică fost prezentat în orașul Pořešín,  un castel din secolul al XIV-

lea, reconstruit de către Asociația Castelului Râului Malše, ca parte a unui proiect de cooperare 

transfrontalieră cu Austria, acesta făcând parte dintr-o linie extinsă de apărare de-a lungul întregii 

granițe. 

În cadrul acestei vizite, partenerii au susținut o sesiune de lucru  în care s-au discutat cazuri de 

management deficitar,  folosind Metodologia Six Hats, ce constă în împărtășirea a 6 puncte de vedere 

diferite în analizarea unei problema, pentru a găsi împreună cele mai bune soluții. 

 

 

 



 

 
 
  

 

Astfel, grupul a convenit asupra importanței implicării populației locale în proiectele de patrimoniu 

pentru a evita practicile deficitare în managementul patrimoniului, concluzie  ce urmeaza a fi preluată 

în Planurile lor de acțiune. 

Ziua s-a încheiat cu un tur al orașului renascentist Český Krumlov, un sit inclus pe Lista 

Patrimoniului Mondial UNESCO, oraș care a atras milioane de turiști înainte de 2021, reprezentand un 

exemplu negativ prin supraaglomerarea cauzată de aceștia, dar pe care restricțiile COVID l-au 

transformat într-un studiu de caz interesant pentru provocările și oportunitățile sale în domeniul 

managementului patrimoniului după pandemie. 

 

 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 Despre MOMAR: 
“MOMAr - Models of Management for Singular Rural Heritage“ este un proiect finanțat de  Uniunea Europeană în cadrul 

Programului Interreg Europe.  

MOMAr inseamnă furnizarea unei gândiri strategice pentru utilizarea resurselor culturale și naturale, alăturând toți actorii 

implicați în managementul resurselor și creând modele de dezvoltare economică și socială sustenabile, favorizând astfel 

identitatea zonelor rurale fără a copia sau a transfera modele din alte medii, ci adaptându-le teritorial. 

Proiectul evidențiază existența unor teritorii cu probleme - depopularea, îmbătrânirea populaţiei, neutilizarea resurselor - a 

căror identitate este totuși marcată de un patrimoniu bogat, excepțional, în unele cazuri chiar patrimoniu UNESCO, și ale 

căror entități de management fie nu au finalizat definirea modelelor de acțiune din punct de vedere cultural și al resurselor  

naturale, fie modelele împrumutate nu corespund realității teritoriale. 

 
Vizitați-ne: www.interregeurope.eu/momar  

                   http:// twitter.com/momarinterreg  

                   http://www.facebook.com/momarinterreg/   

                   http://www.instagram.com/momarinterreg/  
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