EVALUAREA PLANULUI
ARHEOLOGIC LOCAL
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Identificarea patrimoniului arheologic local și starea
de conservare a acestuia
Conservation, restoration and presentation status of the archaeological site/s
Tipuri de sit/situri arheologice luate în considerare
Tipurile de vestigii arheologice luate în considerare
Extinderea spațială a sitului / siturilor arheologice
Datarea sitului / siturilor arheologice
Stadiul cercetării sitului / siturilor arheologice
Stadiul de conservare, restaurare și prezentare a sitului / siturilor arheologice
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Semnificația istorică și culturală a patrimoniului
arheologic local
Decizia acesteia va fi luată cu privire la următorii indicatori valorici:
Gradul de relevanță științifică - local, regional, național, internațional - și
unicitate
Exhaustivitatea informațiilor arheologice, istorice și artistice păstrate
Starea actuală de conservare și potențialul de îmbunătățire
Capacitatea de a transmite o informație istorică, culturală și / și artistică
coerentă
Potențial științific viitor
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Semnificația socială și economică a patrimoniului
arheologic local
Tipuri de activități desfășurate în structuri / zone ocupate de vestigiile
arheologice (Locuire, Mișcare / trafic, Agricultură, Activități turistice, Alte
activități economice, Activități culturale, Activități recreative, Activități religioase,
Activități educaționale, ...)
Tipul activității economice (expoziție, excursii cu ghid, magazine de suveniruri,
concert, festival de reconstituire istorica / re-enactement, ...)
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Accesibilitatea sitului / siturilor arheologice
Accesibilitatea poate fi fizică și informațională.
Accesibilitatea fizică poate fi evaluată utilizând următorii indicatori valorici:
Prezența zonelor închise / îngrădite
Acces prin circulația pietonală, bicicletă și / sau motorizată
Acces pentru persoanele cu probleme de mobilitate, auz sau vedere
Conectivitate la sistemul de transport public
Existența sistemului de iluminat și securitate
Accesibilitatea informațională poate fi evaluată utilizând următorii indicatori valorici:
Disponibilitatea de panouri explicative, postere, bannere, ghiduri tipărite și hărți
în diferite limbi
Conectivitate la internet, inclusiv acces WLAN
Disponibilitatea paginii web / site-ului web dedicat în diferite limbi
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Cadrul administrativ existent al sitului / siturilor
arheologice
Va trebui să identificați:
Proprietarii existenți, atât publici, cât și privați
Instituția / instituțiile responsabile de administrare și întreținere (dacă există)
Structura de management (dacă există)
Bugetul disponibil (dacă există) și sursele acestuia
Includerea în planurile / strategiile locale, regionale și naționale pentru
protecția, promovarea și valorificarea patrimoniului
Gradul de integrare în rețelele culturale și turistice existente
Utilizarea site-ului sau a oricărei părți a acestuia ca instrument / marcă de
marketing de către autoritățile locale, companii sau alte entități (dacă există)
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PLANUL ARHEOLOGIC LOCAL
- STUDIUL DE FEZABILITATE Cu o evaluare bine pregătită, următorul pas este să faceți un studiu de
fezabilitate - pentru a găsi cea mai bună modalitate de a vă atinge obiectivul de
a dezvolta un parc arheologic local.
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Identificarea cadrului juridic și administrativ
Utilizați toate legile și reglementările necesare la nivel internațional, național și
regional și includeți următoarele:
Înființarea unui organism administrativ legal care să se ocupe de proiect
Identificați cerințele financiare și sursele de finanțare și alte tipuri de sprijin
pentru proiectul dvs.
Aveți grijă la problemele de mediu
Aveți grijă la problemele de proprietate asupra terenurilor
Aveți grijă la problemele de angajare

2

Opțiuni de proiectare/design, dezvoltare și management
Acest aspect ar trebui realizat folosind studiul de evaluare și politicile locale de
planificare urbană.
Furnizați un plan detaliat al lucrărilor și calendarul acestora:
Lucrări suplimentare necesare de conservare și restaurare cu calendar
Construirea unei infrastructuri pentru a oferi acces la site
Asigurarea / construirea utilităților
Construirea sau furnizarea de facilități pentru întreținere, administrare și
cercetare
Pe baza studiului de evaluare trebuie să se asigure un impact social, economic,
ecologic și cultural.
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Costuri estimate de implementare și întreținere
Este important să înțelegem că proiectele sunt dezvoltate în etape. Toate
planurile de proiect trebuie să aibă un calendar estimativ de implementare
pentru a oferi o cantitate suficientă de timp și bani pentru finalizarea proiectului.
Trebuie luate în considerare costurile de întreținere și trebuie furnizate soluții
pentru eficiența costurilor
Opțiuni de finanțare: Subvenții din partea Guvernului, Subvenții de la
autoritățile locale, Fonduri private, Venituri proprii
Surse potențiale de venituri: mici ateliere artizanale care produc suveniruri, dar
nu în legătură directă cu temele sitului / parcului; Introducerea biletelor speciale
la un preț mai mic, dar cu posibilitatea de a vizita alte atracții din regiune (de
exemplu: crame locale sau firme de produse tradiționale alimentare)
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Identificarea publicului țintă (local și vizitator) și a
așteptărilor acestora
Sondaje efectuate pe pagina web a orașului local
Sondaje realizate de organizații turistice la nivel local, regional sau național
La nivel internațional, o pagină web dedicată este cea mai bună soluție
Modalități de atragere a interesului și a obține acceptarea la nivel local:
Organizați instruirea localnicilor pentru a le permite interacțiunea cu vizitatorii,
de ex. oferind povești suplimentare atractive din epoca romană
Includeți localnicii în muncă plătită sau voluntară ca ghizi turistici
Organizați diferite prelegeri publice de către experți, precum și arheologi,
profesori de istorie și istoria artei
Explicați clar, fie prin prelegere, fie prin instruire, că proiectul dvs. va avea un
plan de management care va fi benefic pentru comunitatea locală
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