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Haideți să facem istoria orașului CLUJ-NAPOCA 
captivantă!  
CLUJ-NAPOCA este unul dintre cele 22 de orașe norocoase din regiunea Dunării care va dezvolta 
instrumente inovative pentru prezentarea patrimoniului cultural clujean într-un mod fascinant și 
agreabil. Un nou proiect co-finanțat de Uniunea Europeană va asigura conservarea moștenirii culturale 
pentru generațiile viitoare , prin folosirea inovativă a parcurilor arheologice și promovarea arheo-
turismul. 

Precum CLUJ-NAPOCA, și alte orașe mici și medii se confruntă cu aceleași provocări: cum pot fi incorporate 
vestigiile arheologice in mediul social, cum pot fi amenajate în spațiul citadin și cum pot fi ele integrate în 
clădirile moderne în așa fel încât să ofere o dezvoltare sustenabilă și să conducă la un impact economic 
pozitiv al turismului cultural. Uneori orașele se conf runtă cu o lipsă de experiență în utilizarea, adaptarea și 
gestionarea acestei resurse unice pentru a-și crește atractivitatea și competitivitatea și implicit pentru o mai 
bună dezvoltare economică regională.  

Un nou proiect co-finanțat de Uniunea Europeană, ArcheoDanube, propune noi abordări asupra conservării și 
prezentării patrimoniului, care să țină cont de principiile de planificare și peisajistică urbană. ArcheoDanube 
va ajuta cetățenii  României să descopere valorile și comorile ascunse ale orașelor și, astfel, să se simtă 
mândrii să fie cetățenii țării lor.  

CLUJ-NAPOCA este unul dintre cele 22 de orașe norocoase  care vor dezvolta modele, instrumente și planuri 
care să asiste gestionarea resurselor istorice ale orașelor,  folosindu-se de cunoștințele și experiența trans -
națională oferită de partenerii proiectului. INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE ȘI ISTORIA ARTEI va reprezenta 
România in cadrul acestui consorțiu internațional.  

Pe parcursul implementării, INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE ȘI ISTORIA ARTEI va implica di ferite sectoare din 
CLUJ-NAPOCA, precum mediul academic și economic, administrația public ă și societatea civilă. Proiectul 
ArcheoDanube vrea să transforme istoria și arheologia în puncte de atracție, folosindu-se de instrumente 
inovative bazate pe tehnologii moderne. Astfel, prin proiectul ArcheoDanube, ne vom putea bucura de 
modele 3D, jocuri de căutare de comori, aplicațiile  Yesterday-today-tomorrow tool și theArcheoTales, iar prin 
acestea să cunoaștem istoria orașului nostru într-un mod distractiv.  

Urmărește TalentMagnet pentru conținuturi interesante: https://www.facebook.com/ArcheoDanube 
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