Международен Съюз на Архитектите (UIA) и ЮНЕСКО
съвместно със Съюза на Архитектите на Азербайджан
организират Първия по рода си Международен Форум на тема

●Масов туризъм в Историческите градове - 07-08-09.06.2019, Баку
и

●Международни Архитектурни награди на гр. Баку
Уважаеми Колеги,
Вече започна регистрацията за Международния Форум на тема "Масов туризъм в
Историческите градове", който се организира от Международния Съюз на Архитектите (UIA)
и ЮНЕСКО, съвместно със Съюза на Архитектите на Азербайджан и ще се проведе на 07-0809 юни 2019 г. в гр. Баку. Форумът ще изработи насоки за развитието на масовия туризм
и опазването на културното наследство в историческите градове. Тези насоки са
препоръките на ЮНЕСКО и UIA по темата и са адресирани не само към професионалистите
ангажирани в този процес, но и всички управленци, администратори и политически лидери.
В бъдеще ЮНЕСКО ще следи за прилагането на тези препоръки във всички страни.
В дните след Форума ще се проведат съвещание на Съвета на UIA на 10.06.2019 и на
11.06.2019 Извънредна Генерална Асамблея на Международния Съюз на Архитектите,
която ще обсъди изключително важни структурни въпроси на UIA, нови стратегии и
партньорства, както и нови политики, които ще отразят върху всички архитекти по света.
Съпътстващо мероприятие на Форума и тематично свързано с него ще бъде
провеждането на четвъртото по ред издание на Международните Архитектурни
награди на гр. Баку. Приемането на проекти вече започна.
Всички мероприятия ще се провеждат в Конгресния център Хайдар Алиев - дело на
незабравимата Заха Хадид.
За повече информация и въпроси може да се обръщате към арх. Истелианна Атанасова istelianna.atanassova@gmail.com
както и на следните адреси в интернет:
www.uia-architectes.org
http://uia2019baku.org
https://competition.uia-architectes.org/en/competitions/fourth-international-baku-architectureaward.html
http://www.uaa.az/index.php/ru/events-mm-ru/announcements-mm-ru/583-2018-12-05-09-29-33
Уважаеми Колеги,
За по-добро навлизане в темата на Международния Форум Ви предлагам по-долу със
съкращения статия по тази повод на Президента на Международния Съюз на Архитектите Томас Воние. В Баку Международната общност ще търси решение на изредените в статията
теми и на още много други въпроси.
Приятно четене!
Арх. Истелианна Атанасова
Член на Съвета на UIA
Член на Организационния Комитет на Форума от страна на UIA

Вашата бленувана ваканция? Нашият кошмар.
Архитект ТОМАС ВОНИЕ
Президент, Международен съюз на архитектите (UIA)
и бивш президент, Американски институт на архитектите (AIA)

Масов туризъм: Международният съюз на архитектите
предприема действия
Материалът е публикуван на 9 януари 2019 г. - тук е със съкращения

Масовият туризъм е пагубна сила. Просто попитайте жители на Венеция, Санторини или
части от Барселона, Рим, Мадрид или Париж, или много други места по света, пренатоварени
от автобуси и лодки, пълни с краткосрочни посетители, които задръстват тротоарите, купуват
дрънкулки и консумират бързо хранене. Колкото проклятие, толкова и благословия, туризмът
днес унищожава местата, където хората идват да „виждат“ и „да се радват“.
Щетите могат да бъдат значителни. Магазините за дрехи и заведенията за бързо хранене
заменят магазините, услугите и бизнеса в кварталите. Краткосрочните схеми за "нощувка и
закуска" премахват наемните имоти от местния пазар, а цените на жилищата нарастват
прекомерно. Системите за обществен транспорт стават задръстени и претоварени. Шумът,

нечистотиите и нецивилизованото поведение завладяват както публичните, така и частните
пространства.
Можем ли да намерим начини за разпознаване и признание на Отговорния туризъм в
историческите градове и обекти на културното наследство?
Международният съюз на архитектите предлага да се въведе нова програма за признаване
на градове и обекти, които приемат политики и практики за намаляване на вредните
последици от масовия туризъм.
Разглеждаме пет широки области:
• Самооценка и доброволно регулиране: стъпки, приети от общините и
туроператорите за подобряване на отрицателното въздействие на масовия туризъм
• Отговорно управление на наследството: стъпки за насърчаване и промотиране на
отговорното поведение на собствениците на исторически обекти и зони свързани с тяхното
управление, консервация и реставрация
• Икономическо планиране и анализ: стъпки за измерване и определяне на начина,
по който нискотарифният масов туризъм засяга потребителските навици на жителите на
историцески градове, икономическата инфраструктура и други общински фактори
• Иновативни инструменти в туризма: стъпки за насърчаване на туристическите
специалисти и бизнеса да приемат отговорни практики и да използват нови технологии за
намаляване на отрицателните въздействия на масовия туризъм
• Образование и осведоменост за културното наследство: стъпки за информиране
и консултиране на политиците и обществеността относно отговорното третиране на обектите
на наследството

За да ангажира партньорите си в признаването и поощряването на отговорните практики в
туризма, МСА провежда специален форум в Баку, Азербайджан, от 7 до 10 юни 2019 г. Тази
програма включва общинските власти, професионалистите в областта на туризма,
архитектите по реставрация и консервация на паметници на културата, градостроители и
други участници в индустрията на туризма и културното наследство. Моля, участвайте и се
присъединете към МСА за предприемане на конструктивни стъпки.
UIA 2019 Международен форум за Масов Туризъм в Историческите Градове ще се проведе
от 7 до 10 юни 2019 г. в Баку, Азербайджан.
Пълният график и данните за регистрацията ще се появят в края на януари 2019 г. на
www.uia-architectes.org
Материалът подготви арх. Истелианна Атанасова
Член на Съвета на МСА
Член на Организационния Комитет на Форума от страна на МСА

