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ПРОГРАМА  

Міжнародної науково-практичної онлайн конференції 
«Об'єкти всесвітньої спадщини: практики сталого  

розвитку міської спадщини» 
до 30-ї річниці включення об’єкта «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі 

монастирські споруди, Києво-Печерська лавра» до  
Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 

(10 грудня 2020 р., м. Київ, Україна) 
 

11:00 Початок онлайн реєстрації  

11:30 Церемонія відкриття  

11:30-11:33 Вітальне слово Джоті Хосаграхар, заступниці директора Центру 

всесвітньої спадщини ЮНЕСКО  

 

11:33-11:36 Вітальне слово Світлани Фоменко, заступниці міністра культури 

та інформаційної політики України  

 

11:36-11:38 Вітальне слово Еміне Джапарової, першої заступниці міністра 

закордонних справ України, голови Національної комісії України у 

справах ЮНЕСКО 

 

11:38-11:40 Вітальне слово Олександра Рудника, в.о. генерального 

директора Національного Києво-Печерського історико-

культурного заповідника 

 

11:40-11:42 Вітальне слово Нелі Куковальської, генерального директора 

Національного заповідника «Софія Київська» 

 

11:42-11:44 Вітальне слово Олександра Никоряка, директора Департаменту 

охорони культурної спадщини Київської міської державної 

адміністрації 

 

 Вступне засідання  

11:44-12:00 

 

Вступна промова Джоті Хосаграхар, заступниці директора 

Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 

«Міська спадщина і сталий розвиток у контексті методології, 

що враховує підхід, орієнтований на історичні міські 

ландшафти» 

 

12:00-12:10 Дарина Недзельська, відділ міжнародного співробітництва 

Національного Києво-Печерського історико-культурного 

заповідника, в.о. національного координатора з питань 

всесвітньої спадщини 

«Київ: Собор Святої Софії і прилеглі монастирські споруди, 

Києво-Печерська лавра»: збереження всесвітньої спадщини в 

умовах сталого розвитку міського середовища» 
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Пленарне 

засідання 

№1 

Модератор: Проф. Майкл Тьорнер, кафедра ЮНЕСКО з питань 

міського проєктування та консервації Академії мистецтв та 

дизайну «Бецалель» 

 

Тема №1 Історичне міське середовище  

12:12-12:22 Кетрін Мур, професорка ландшафтної архітектури 

Бірмінгемського університету 

«Використання нової концепції ландшафту в історичному 

середовищі для досягнення міждисциплінарного і комплексного 

сталого розвитку»   

 

12:22-12:32 Карло Франчіні, керівник об’єкта всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО, Муніципалітет міста Флоренція  

«Сімнадцять глобальних цілей сталого розвитку у контексті 

моніторингу та оновлення плану управління об’єкта всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО «Історичний центр міста Флоренція» 

 

Тема № 2 Економічне процвітання і сталі засоби до існування  

12:32-12:42 Йоханнес Ріглер, експерт з питань залучення зацікавлених 

сторін, міжнародна компанія “JPI Urban Europe” 

«Перехід міст до зеленої та «циркулярної» економіки. Роль 

досліджень та інновацій” 

 

12:42-12:52 Ен-Лор Моніо, голова Місії всесвітньої спадщини 

мегаполісу міста Бордо  

“Спадщина як капітал” 

(об’єкт всесвітньої спадщини “Бордо, Порт Місяця”) 

 

12:52-13:02 Джанкарло Ферулано, архітектор, координатор об’єкта 

всесвітньої спадщини, Муніципалітет міста Неаполь  

«Зміна підходів до збереження історичних міст в умовах 

пандемії»  

(об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО “Історичний центр 

Неаполя”) 

 

13:02-13:17 Обговорення  

13:17-13:22 Перерва  

Пленарне 

засідання 

№2 

Модераторка: Елізабет Вайнс, національна координатока 

ICOMOS, Гонконгський університет, університет Дікін  

 

Тема № 3 Знання і навички  

13:25-13:35 Карола Хайн, професорка, докторка інженерії, завідувачка 

кафедрою історії архітектури та містобудування Дельфтського 

технологічного університету  

«Історичне геопросторове картографування як основа для 

сталого розвитку міських пам’яток»  
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13:35-13:45 Патрісія Альберт, голова Бюро всесвітньої спадщини міста 

Бамберг 

«Традиційні знання як невід’ємна складова сталої міської 

спадщини»  

(Об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Старе місто Бамберг») 

 

Тема №4 Залучення і участь  

13:45-13:55 Катаржина Пьотровська, голова Центру всесвітньої спадщини 

Ради національної спадщини Польщі, національна координаторка 

з питань всесвітньої спадщини 

“Участь у сталому управлінні всесвітньою спадщиною” 

 

13:55-14:05 Ружа Ковачевич Біліч, заступниця мера міста Трогір 

“Трогір: практики участі в управлінні спадщиною”  

(об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Історичне місто Трогір») 

 

14:05-14:15 

 

Манана Вардзелашвілі, керівниця відділу ЮНЕСКО та 

міжнародного співробітництва Національного агентства зі 

збереження культурної спадщини Грузії, національна 

координаторка з питань Конвенції всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 

"Формування та розвиток інклюзивної системи управління 

історичними пам’ятками Мцхети " 

 

14:15-14:30 Обговорення  

14:30-14:45 Підбиття підсумків 

Модераторка: Джоті Хосаграхар, заступниця директора Центру 

всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 

 

 

 

 

 

 


