Културното наследство двигател на градските иднини:
приклучете се на ROCK – Отворена недела на знаење за да
научите, споделите и бидете инспирирани
Од 27-30 октомври 2020, ROCK Ве кани да се приклучите на неговата Отворена недела на
знаење „Културното наследство двигател на градски иднини“, виртуелна конференција
за градските власти, креатори на политики, градски истражувачи, културни дејци и
граѓански активисти. Овој дигитален настан го одбележува затворањето на ROCK проектот,
Акција за иновации како дел од Хоризонт 2020 програмата на ЕУ, водена од Градот Болоња,
со учество на 33 партнери од 13 земји кои истражуваа како културното наследство може да
биде движечката сила на градската одржливост.
Во текот на минатите три години, десет ROCK градови – Атина, Болоња, Клуж-Напока,
Ајндховен, Лисабон, Ливерпул, Лион, Скопје, Торино и Вилнус – работеа со давателите на
услуги и посредниците на знаење за да испитаат и унапредат бројни алатки и приоди
насочени кон оформување на одржливи градски иднини водени од културното наследство.
Во рамки на ROCK Отворената недела на знаење, интердисциплинарните истражувања ќе
се соочат со иновативните акции, овозможувајќи дисеминација на знаење и создавање на
нови синергии на европско ниво.
Настанот нуди обемна програма од 20 сесии со +50 говорници и стотици учесници во тек
на 4 дена. За да се приклучите, регистрирајте се тука!

Cultural Heritage Leading Urban Futures: join the ROCK Open
Knowledge Week to learn, share and get inspired
On 27-30 October 2020, ROCK invites you to join its Open Knowledge Week “Cultural
Heritage Leading Urban Futures”, a virtual conference for city officers, policy-makers, urban
researchers, cultural actors and civic changemakers. This digital event marks the closure of
the ROCK project, an Innovation Action funded by the EU Horizon 2020 programme and led by
the City of Bologna, engaging 33 partners across 13 countries in exploring how cultural heritage
can be the driving force behind urban sustainability.
Over the past three years, ten ROCK cities – Athens, Bologna, Cluj-Napoca, Eindhoven, Lisbon,
Liverpool, Lyon, Skopje, Turin and Vilnius – have worked with service providers and knowledge
brokers to test and advance numerous tools and approaches aimed at shaping sustainable,
heritage-led urban futures. At the ROCK Open Knowledge Week, interdisciplinary research will
meet innovative action, enabling the dissemination of knowledge and the creation of new
synergies at European level.
The event offers an extensive programme of 20 sessions with 50+ speakers and hundreds of
participants over 4 days. To join, register here!

