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Malá města při propagaci svého kulturního 

dědictví: možnosti a zkušenosti  

 Small towns promoting their cultural heritage: possibilities and experiences 
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Re-designing  access to CH for a wider participation in preservation, 

(re)use and management of European culture 
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Skladba a logika sítě přidružených partnerů 

Structure and logics of the network 

Síť přidružených partnerů projekt REACH 

REACH Associate Partners´network 

Logo of your 
institution 
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Partneři s celostátní/nadnárodní působností 
Partners having national/supranational agenda 

 
                           ( National Heritage Institute) 

 

CzechTourism 
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Společnost Petra Parléře o.p.s. 
Petr Parléř Association of Architects with aim to motivate small towns to pay 

attention to their heritage. http://www.cenapp.cz/cz/index.php 

Anthropictures 
Studio for anthropological research 
http://www.anthropictures.cz/ 
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 Institut pro památky a kulturu o.p.s.: 
the Institute for Monuments and Culture – educational goals for 

heritage owners 

 www.propamatky.cz 
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European Council for Village and Small Town 

 

ECOVAST Slovensko 
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Kraj Vysočina – krajský úřad 
Vysočina region – regional administration 

Města a všechny další 

zápisy na seznamu 

světového kulturního 

dědictví UNESCO 

Města a městečka, která 

nejsou na prestižních 

seznamech.  

Knihovny, muzea se 

zajímavým programem, v 

němž vidíme důraz na 

participaci 
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UNESCO World Heritage 
Towns and other types of 
registrations.  
Towns and small towns, 
which are not on prestigious 
heritage lists.  
Libraries, museums with 
interesting program in which 
we see focus on participatory 
activities  

Vysočina, Šariš and Podlachia region   
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Brtnice 
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Povodí Stařečského potoka z.s. 
Association of the Stařečský brook catchment area 
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Svidník (in Šariš region, Slovakia) 
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Bardejov                    a      Univerzita Prešov  
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Česká Třebová 

 – CZ LOKO 

large factory and the city 

sponsoring of cultural events 

industrial heritage - education 
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Bialystok – Ósrodek badaň 

Europy Środkowo – 

Wschodniej 

 

Historický ústav Běloruské 

akademie věd, Minsk 
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Toulouse, FRAMESPA,  

Université Jean Jaures,  

Universidad Sevilla 

Lucena 
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Network to survey use and reuse of cultural heritage 

partners                           goals of the network 

Towns and places 

Associations, 

corporations, projects 

aiming to development 

Projects mapping and 

analyzing local activities 

Academics working in the 

research area. 

Identifiaction of best 

practice 

Dead ends 

Critical discussion 

Testing of proposals 

suggestions 

Policy briefs 
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Síť za účelem sledování jak je používáno kulturní dědictví 

tradičně a nově   

partneři                           cíle sítě 

Města a místa 

Společnosti, spolky, 

projekty podporující 

rozvoj 

Projekty mapující a 

analyzující místní aktivity  

Akademická pracoviště 

working in the research 

area 

Identifikace nejlepších 

zkušeností  

Slepé uličky 

Kritická diskuse  

Prověřování použitelnosti 

našich návrhů a výsledků  

Doporučení 


