Zagreb, 13. listopada 2017.

Sveučilište u Zagrebu organizira tribinu o urbanoj revitalizaciji
gradova
U srijedu 18.
18. listopada 2017. u 9.30 sati u auli Sveučilišta u Zagrebu održat će se tribina pod nazivom

Urbane revitalizacije – potreba
potreba ili prilika.
prilika .
Tribinu zajednički organiziraju Sveučilište u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, partneri
Udruga inovatora Hrvatske i Udruga gradova u Republici Hrvatskoj te suorganizatori Hrvatski klaster
kreativnih i kulturnih industrija i Veleposlanstvo Republike Francuske u RH s ciljem rasprave o različitim
pogledima na proces urbane regeneracije u hrvatskim gradovima te potrebama i vizijama razvoja
urbanizma.
Tribina će započeti uvodnim obraćanjem rektora Sveučilišta u Zagrebu prof.
prof . dr. sc. Damira Borasa i
savjetnika za suradnju i kulturnu djelatnost Veleposlanstva Republike Francuske u RH Guillaumea Colina,
Colina
nakon čega će uslijediti uvodna izlaganja sudionika skupa..
Predsjednica Hrvatskoga klastera kreativnih i kulturnih industrija Ivana Nikolić Popović održat će
izlaganje pod nazivom Ilica, kultura u zajednici, zamjenik gradonačelnika grada Dole, konzultant u tvrtci
Senatus consulto i prvi dopredsjednik Nacionalne federacije lokalnih vlasti zaduženih za kulturu JeanJeanPhilippe Lefevre
Lefevre održat će izlaganje o strategijama za revitalizaciju gradskih središta, Srećko Radnić iz
javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije održat će izlaganje pod
nazivom Kreativna ulica – Ulica Crljenka, a o baštini kao značajnom gospodarskom čimbeniku govorit će
povjesničar Krešimir Galović.
Galović
Na skupu će uslijediti panel-rasprava u kojoj će sudjelovati gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić,
Bandić
gradonačelnik Grada Varaždina Ivan Čehok,
Čehok gradonačelnik Grada Šibenika Željko Burić,
Burić gradonačelnik
Grada Rijeke Vojko Obersnel,
Obersnel zamjenica gradonačelnika Grada Dubrovnika Jelka Tepšić i izaslanik
gradonačelnika Grada Splita Ante Kuzmanić.
Kuzmanić
Skup će završiti radionicom pod nazivom Kakav razvoj, koja vrsta financiranja te koja vrsta partnerstva
između javnoga i privatnoga sektora?, koja će se održavati od 14 do 17.30 sati.
Skup će moderirati prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu prof.
dr. sc. Miljenko Šimpraga,
Šimpraga predsjednica Hrvatskoga klastera kreativnih i kulturnih industrija Ivana
Nikolić Popović i dekan Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu red. prof. art. Aleksandar
Battista Ilić.
Ilić.
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Tribina Urbane revitalizacije – potreba ili prilika šesnaesti
šesnaesti je skup koji se organizira
organizira u sklopu tribine
Inovacije i transfer tehnologije – poticaj gospodarskoga razvoja Hrvatske. U okviru tribine održan je
niz javnih predavanja, razgovora, okruglih stolova i radionica u cilju poticanja i popularizacije ideje o
inovacijama i prijenosu znanja sa sveučilišta i znanstvenih institucija kao temeljima budućega inovativnoga
gospodarstva koji će Hrvatskoj omogućiti brži gospodarski razvoj.

S poštovanjem,
mr. sc. Tamara Dagen
mob. 099 4564 443
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